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๓. เมื่อไร  และในสถานการณใด  ควรทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบใด๓. เมื่อไร และในสถานการณใด ควรทําการวจิัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบใด

           เมื่อไร สถานการณใด ควรทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบใด

คําถามวิจัย การจัดเก็บขอมูลู

เดือน

ที่ ๑

W1

W2

ตองรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคลเพื่อวางแผนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

CAR1 : 

การวิเคราะห

ผูเรียนเปน

รายบคคล

๑)  นักเรียนมีลักษณะอยางไร

๒)  ควรปรับปรุงและพัฒนานักเรียนคนใด

ในเรื่องอะไรบาง

)  ควรใชแผนกิจกรรมการเรียนรอยางไร

๑) พัฒนาการทุกดาน

๒) ความสนใจ  ความถนัด  

ศักยภาพ  และความตองการ

จําเปนW2

W3

W4

เปนสาคญ รายบุคคล ๓)  ควรใชแผนกจกรรมการเรยนรูอยางไร จาเปน

ตองประเมินเพื่อพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรูและ

พฤติกรรมการสอน

CAR2 :    

การประเมิน

เพื่อพัฒนา

๑) ความสําเร็จของการสอนมีอะไรบาง              

มีสาเหตุและปจจัยมาจากอะไร

๒) ปญหาของการสอนมีอะไรบาง   และมี

๑) บันทึกระหวางสอนและหลังสอน

๒) การสังเกตพฤตกิรรมนักเรียนทั้ง

ในและนอกหองเรียนเดือน W1

แผนการจัด

การเรียนรู

และการสอน

ของตนเอง

สาเหตุและปจจัยมาจากอะไร

๓) แนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูและพฤติกรรมการสอน

ของตนเองมีอะไรบาง

๓) การสัมภาษณผูที่ เกี่ยวของ

๔) ผลงานนักเรียน

๕) การประชุมระดับชั้น  และประชุม

กลุมสาระ

ที่ ๒
W2

W3

W4

เดือน

ที่ ๓

W1 ครูสังเกตเห็นวานักเรียน

บางคนมีปญหาที่ครูตอง

ชวยคลี่คลายและแกไข

CAR3 : 

กรณีศึกษา

นักเรียน

๑) นักเรียนมีปญหาอะไรบาง

๒) สาเหตุและปจจัยของปญหามีอะไรบาง

๓) แนวทางแกไขควรมีเปาหมายและ

ั้  ไ

๑) การสังเกตในสภาพตางๆ ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน

๒) การสัมภาษณผูเรียนและ

 ี่ 

W2

ขันตอนอยางไร

๔) ผลการแกไขมีความสําเร็จ และปญหา

อยางไร และควรพัฒนาตอไปอยางไร

ผูเกยีวของ

๓) วิเคราะหเอกสารตางๆ

W3

W4

เดือน W1 ครูตองการปรับปรุง CAR4 : ๑) ผลลัพธที่ตองการพัฒนาและหลักในการ ๑) ขอมูลสภาวะเริ่มตน (baseline)

ที่ ๔

ู ุ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของ การจัด

กิจกรรม การเรียนรูจึงสราง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

การพัฒนา

นวัตกรรมใน

การจัด

การเรียนรู 

พัฒนามีอะไรบาง

๒) การสรางนวัตกรรม ควรทําอะไรบาง

๓) ผลการทดลองใชนวัตกรรม  ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ู

๒) ขอมูลพัฒนาทางพฤติกรรมการ

เรียนรูของผูเรียน

๓) ขอมูลการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียน

W2

W3
จัดการเรียนรู

ู

เรียนรูและการสอนหรือไม อยางไร

๔) นวัตกรรมควรไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนาตอไปอยางไร

W3

W4



ใ ํ ิ ั ป ิ ั ิ ใ ั้ ี ใ

CAR 1

สถานการณใด ควรทาการวิจยปฏิบติการในชนเรียนแบบใด

CAR คําถามวิจัย การจัดเกบ็ขอมูล

ตองรูจกันกัเรยีน

เปนรายบุคคล

ื่

CAR1 : 

การ



๑) นักเรียนมีลักษณะ

อยางไร

ั

๑) พัฒนาการทกุดาน

๒) ความสนใจ  ความ

ั ัเพือวางแผนการ

จัดการเรียนรูที่

  ี ป

วิเคราะห

ผูเรียนเปน

๒) ควรปรับปรงุและ

พัฒนานักเรียนคนใดใน

ื่ ไ 

ถนัด  ศักยภาพ  และ

ความตองการจําเปน

เนนผูเรยนเปน

สําคัญ

รายบุคคล เรองอะไรบาง

๓) ควรใชแผนกิจกรรม

การเรียนรอยางไรการเรยนรูอยางไร





ภาคผนวก ก  ตัวอยางเครื่องมือสําหรับ CAR1

ตัวอยาง ๑: แบบบนัทกึขอมูลจากการที่นิสติสังเกตการจัดการเรียนการสอน

 ื่            ของครูทานอนื

คําชี้แจง:  การบันทกึจากการสังเกตเปนขอมูลสําคัญในการทําความเขาใจ

พฤตกิรรมการเรียนรูของนักเรียนและเปนโอกาสในการพัฒนาแนวคิดและทกัษะ

ี  ี่ ํ ั ึ ใ  ไ  ั ึ  ใ  ป ็ ั ี้การเรียนรูทสีําคัญของครู  จึงขอใหครูไดบนัทกึขอมูลใหครอบคลุมประเด็นดังนี

(๑)  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและผูบันทกึขอมูล

วันที่ เดือน ป เวลา ถึงวนท..............เดอน...........................ป..................เวลา............ถง.................

สถานที่..........................................................................................................

เปาหมายของการสังเกต  นกัเรียนชื่อ หรือกลุมนกัเรียนชือ่  หรือหองเรียน)

(บันทึกความคิด) (บันทึกขอมล)

....................................................................................................................

นามผูจดบันทึกหรือผูสังเกต...........................................................................

(๒)  ขณะทีก่ําลังสังเกต: การบันทกึขอมูลจากการสังเกตและการสนทนา

(บนทกความคด)

(สวนนี้เปนที่วางสําหรับครูใชในการ

บันทึกคําถาม ขอสังเกตตางๆ ของครู

เพื่อแยกความคิดหรือ  การตีความ

(บนทกขอมูล)

เวลา..........................................................

.................................................................

(สิ่งที่สังเกตเห็นหรือการสนทนาที่ไดยิน)

ออกจากขอมูลทางดานขวามือ) .................................................................

.................................................................

(อาจวาดภาพสถานที่หรือบริบทของการ

สังเกต)สงเกต)

เวลา..........................................................

.................................................................



(๓) หลังจากจบกิจกรรมการสังเกต: การประมวล เขาใจ  และสรุปความรูสกึ

นกึคิดและการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูสังเกต (สวนนี้ไมใชขอมูลแตเปนการ

ตคีวามและการแปลความหมายของขอมล  ตลอดจนการวิเคราะหและการ

๑. ความรูสกึทีเ่กิดขึ้น

ตความและการแปลความหมายของขอมูล  ตลอดจนการวเคราะหและการ

เรียนรูของผูสังเกต)
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๒.  สิ่งที่ไดเรียนรู.....................................................................................
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๔.  ขอสังเกตหรือคําถามทีค่างใจที่ตองการคําตอบตอไป..........................
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................................................................................................................
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ตัวอยาง ๒: ขอมูลเกี่ยวกบัผูเรียนแตละคน  ที่ครูควรเก็บเพื่อวิเคราะหนักเรียน

                  เปนรายบุคคล 

ชื่อนักเรียน
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ดานตางๆ

ผลการเรียนรู 
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ตัวอยาง ๓:  การวิเคราะหสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อการพัฒนา  

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชือ่นักเรียน จุดเดน จุดดอย
จุดควร

พัฒนา

แนวทาง

การพัฒนา

๑) ด.ช

.........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

) ช๒) ด.ช

.........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

๓) ด ช๓) ด.ช

.........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

๔) ด ญ๔) ด.ญ

........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

๕) ด.ญ ..................... ..................... ..................... .....................) ญ

........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

๖) ด.ญ ..................... ..................... ..................... .....................

........

..................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................



ตัวอยาง ๔:  การวิเคราะหกลุมผูเรียน เพื่อการพัฒนาแผนการจัด          

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชื่อนักเรียน จุดเดน จุดดอย
จุดควร

พัฒนา

แนวทาง

การพัฒนา

กลุมที่ ๑
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๑) ด.ช. ........................................

๒) ด.ญ. .......................................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

................. 

.................

.................

กลุมที่ ๒
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(คือกลุมที่มีความพรอมในบาง
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 ี ่กลุมที ๓

กลุมที่ไมมีความพรอม (คือกลุมที่

มีปญหาในหลายเรื่อง)
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“ตัวอยางหัวขอของรายงาน CAR1”

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะหผูเรียน

บทคัดยอ

คํานํา / กิตติกรรมประกาศ

สารบัญเนื้อหา  ตาราง  และแผนภาพ

เนื้อเรื่อง

     ๑)  แนวคิดและเหตุผล

     ๒)  คําถามวิจัย

     ๓)  วิธีดําเนินการวิจัย

       ๓.๑)  กลุมเปาหมาย

       ๓.๒)  สารสนเทศ / ขอมูลที่จะเก็บรวบรวม

 ื่ ื       ๓.๓)  แหลงขอมูล  เครืองมือ  และแผนปฏบิัติการ                        

                     ในการจัดเก็บขอมูล

       ๓.๔)  การวิเคราะหขอมูล

     ๔)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการวิจัย

ิ       ๕)  ผลการวิเคราะหขอมูล

       ๕.๑)  ผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

       ๕.๒)  ผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนทั้งกลุม

     ๖)  สรุปผลการวิจัย  (คําตอบของคําถามวิจัยทุกขอ)

 ิ ั     ๗)  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

๘)  บทเรียนความคิดใหมและประโยชนที่นิสิตไดจากการทํางานครั้งนี้

        ๘.๑)  บทเรียนสําหรับตนเองในการพัฒนานักเรียน

        ๘.๒)  บทเรียนของตนเองในเรื่องหลักในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่ควรจัดใหกับ

ั ี ี ั  ั ี  ั ี้ไ  ั ั  ี่  ันักเรียน และควรมีตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักนีไวสัก ๒ ตัวอยาง ทีแตกตางกัน

        ๘.๓) ขอเสนอแนะสําหรับตนเองในการปรับปรุง  และพัฒนาการจัดเก็บขอมูล  และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อรูจักนักเรียน

              รวมทั้งการพัฒนาตนเองของนิสิต

  ภาคผนวก

         เครื่องมือทั้งหมดที่ใชในการวิจัย

         อื่นๆ  ที่นิสิตเห็นวามีประโยชน



CAR 2

สถานการณใด ควรทําการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรยีนแบบใด

ั ั ็ CAR คําถามวิจัย การจัดเก็บขอมูล

ตองประเมินเพื่อ

ั

CAR2 :    

ิ

๑) ความสาํเร็จของการ

ี ไ  ี

๑) บันทึกระหวางสอน

ัพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูและ

พฤติกรรมการ

การประเมิน

เพื่อพัฒนา

แผนการจัด

สอนมีอะไรบาง  มสีาเหตุ

และปจจัยมาจากอะไร

) ปญหาของการสอนมี

และหลังสอน

๒) การสังเกตพฤตกิรรม

นักเรยีนทั้งในและนอกพฤตกรรมการ

สอน

แผนการจด

การเรยีนรู

และการ

๒) ปญหาของการสอนม

อะไรบาง   และมีสาเหตุ

และปจจัยมาจากอะไร

นกเรยนทงในและนอก

หองเรียน

๓) การสัมภาษณผที ่และการ

สอนของ

ตนเอง

และปจจยมาจากอะไร

๓) แนวทางแกไขปรับปรุง

พัฒนาแผนการจัดการ

๓) การสมภาษณผูท 

เกี่ยวของ

๔) ผลงานนักเรยีน

เรียนรูและพฤตกิรรมการ

สอนของตนเองมี

ไ 

๕) การประชุมระดับชั้น  

และประชุมกลุมสาระ

อะไรบาง



ตัวอยาง ๑: แบบประเมินการสอนของตนเอง

วิชา กลมที่   มีนักเรียนทั้งหมด คน

ภาคผนวก ข  ตวัอยางเครื่องมือสําหรับ CAR2

วชา...........................................กลมุท..............  มนกเรยนทงหมด..............คน

การสอนครั้งที่...................  เรื่อง......................................................................

วัน/เดือน/ป....................................................   เวลา.......................................

นักเรียนมาเรียน...............................คน   ขาด..........คน  คือ............................นกเรยนมาเรยน...............................คน   ขาด..........คน  คอ............................

ความพรอมและความสนใจของนักเรียนกอนทดลอง

ปกติ  เพราะ.......................................................................................................

ดีกวาปกติ  เพราะ..............................................................................................

แยกวาปกติ  เพราะ...........................................................................................

ผูดําเนินการสอนมี......................คน  คือ

๑)..........................................................ทําหนาที่.............................................

๒)..........................................................ทําหนาที่.............................................

๓)..........................................................ทําหนาที่.............................................

๑   สภาพการสอนวันนี้ประเมินตามแผนการสอนที่กําหนดไว๑.  สภาพการสอนวนนประเมนตามแผนการสอนทกาหนดไว

            ดําเนินการไปตามแผนการสอนทุกประการ

            แตกตางไปจากแผนการสอนบาง  คือ (สวนที่เพิ่มขึ้นมา/สวนทีล่ดไป/สวน
ที่ปรับทั้งในดานเนื้อหาและขั้นตอนของกิจกรรม/อปกรณ/บรรยากาศ เปนตน)ุ )

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................



๒.  ขอสังเกต (ขอมูล) ที่นาสนใจจากการสอนวันนี้ (ขณะอยูในขั้น/ชวงเวลา/

เกิดอะไรขึ้น/นาสนใจอยางไร)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

๓. การแปลความของผูสอนในสิ่งที่เกิดขึ้นในขอ ๒  (ที่เปนเขนนี้นาจะ

เนื่องมาจากอะไร  เชน  เนื้อหา/ขั้นตอนของการสอน, บรรยากาศ, กลุมเพื่อน, 

สื่อ  เปนตน  และนําไปสูอะไร)ู )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

๔. ประสิทธผิลของการสอนวันนี้ประสบผลสําเร็จตามที่ผูสอนกําหนด

วัตถุประสงคไวประมาณกี่เปอรเซ็นต

        ๑๐๐%          ๙๐%           ๘๐%             ๗๐%

 ๖๐%            ๕๐%           ต่ํากวา ๕๐% 

้และควรทดลองซ้ํา

       ที่เปนเชนนี้ (ไดเทานี้เชน ๖๐%)  เพราะอะไร

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................



       
       สิ่งที่ขาดหายไป (อีก ๔๐% ที่ขาดหายไป) คือ

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ิ่ ี่ ั ั ใ ั้  ไป๕.  สงทควรระมดระวงในการสอนครงตอไป

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

๖.  สิ่งที่ควรปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมในครั้งตอไป  (เพื่อเพิ่มจาก (๖๐% 

เปน ๑๐๐%)เปน ๑๐๐%)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ผูบันทึก..............................................................ู

................../ ................../ ...................

เวลา......................................................



วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............

ตัวอยาง ๒: แบบบนัทกึหลังสอนเพือ่การเรียนรูของครูนกัวจิัย

วิชา......................................................................

๑)  ในการสอนวันนี้ทานไดทําอะไรบาง

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

๒)  สิ่งที่ประทับใจหรือความรูสกึในการทํางานขางตนคืออะไร  เพราะอะไร

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 ไ  ี  ิ ิ ิ ใ  ไ  ิ๓) ทานไดเรียนรูและเกดิความคิด/แนวคิดใหมอะไรบาง  และความคิด/

แนวคิดนั้นเชื่อมโยงกับความรูเดิมอะไร  อยางไร

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

๔) ทานจะนาํประสบการณ  ความคดิ  และสิ่งที่ไดเรียนรูในครั้งนี้ไปใช

ประโยชนอยางไร  เมือ่ไร  เพือ่อะไรประโยชนอยางไร  เมอไร  เพออะไร

...................................................................................................................

...................................................................................................................

๕) คําถามคางใจที่ตองหาคําตอบตอไป๕) คาถามคางใจทตองหาคาตอบตอไป

...................................................................................................................

...................................................................................................................



                         “ตัวอยางหวัขอของรายงาน CAR 2”

รายงานการวิจัยปฏิบัตกิารในชั้นเรียน: การประเมินเพื่อพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู  

  บทคัดยอ

  คํานํา / กติตกิรรมประกาศ

้ ่  สารบัญเนือ้เรื่อง  ตาราง  และแผนภาพ

   ๑) แนวคดิและเหตุผล

   ๒) คําถามวิจัย

ิ ี ํ ิ ิ ั

       ๓.๒) สารสนเทศ / ขอมูลที่จะเกบ็รวบรวม

 ื่ ื ั ื่ ื ใ

   ๓) วิธีดําเนินการวิจัย

       ๓.๑)  กลุมเปาหมาย  บริบทและชวงเวลา 

  

           ๓.๓)  แหลงขอมูล  เครอืงมือ  (ตัวอยางเครืองมือในภาคผนวก ข) 

                    และแผนปฏิบตักิารในการจัดเก็บขอมูล

           ๓.๔) การวิเคราะหขอมูล

ป โ  ี่ ิ ึ้ ิ ั     ๔)  ประโยชนทีเกิดขึนจากการวิจย

     ๕)  ผลการวิเคราะหขอมูล

     ๖)  สรปุผลการวิจัย  (คําตอบของคําถามวิจัยทุกขอ)

     ๗)  ขอเสนอแนะเพือ่การแกไขปรับปรง  พฒันาและ/หรือขยายผล     ๗)  ขอเสนอแนะเพอการแกไขปรบปรุง  พฒนาและ/หรอขยายผล

           แผนการจัดการเรียนรู

     ๘)  บทเรียน  ความคิดใหม  และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการวิจัย

  ภาคผนวก  ก  แผนจัดประสบการณการเรียนรฉบับปรับปรง  ภาคผนวก  ก  แผนจดประสบการณการเรยนรฉูบบปรบปรงุ

  ภาคผนวก  ข  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  ภาคผนวก  ค  อื่นๆ ทีน่ํามาเปนประสบการณ



CAR 3

สถานการณใด ควรทําการวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบใด

CAR คําถามวิจัย การจัดเกบ็ขอมลCAR คาถามวจย การจดเกบขอมูล

ครูสังเกตเห็นวา

ั ี ี

CAR3 : 

ี ึ

๑) นักเรียนมีปญหา

ไ 

๑) การสังเกตในสภาพ

 ั้ ใ  ีนกเรียนบางคนมี

ปญหาที่ครตูอง

ชวยคลี่คลายและ

กรณีศึกษา

นักเรียน

อะไรบาง

๒) สาเหตุและปจจัยของ

ปญหามีอะไรบาง

ตางๆ ทงในหองเรียน

และนอกหองเรยีน

๒) การสัมภาษณผเรียนชวยคลคลายและ

แกไข

ปญหามอะไรบาง

๓) แนวทางแกไขควรมี

เปาหมายและขั้นตอน

๒) การสมภาษณผเูรยน

และผูเกี่ยวของ

๓) วิเคราะหเอกสารเปาหมายและขนตอน

อยางไร

๔) ผลการแกไขมี

๓) วเคราะหเอกสาร

ตางๆ

ความสําเร็จ และปญหา

อยางไร และควรพัฒนา

ตอไปอยางไร



ภาคผนวก ค

ตัวอยางกรอบการวิเคราะหกรณีศึกษา  เครือ่งมือสําหรับ CAR3

 ชือ่เรื่อง……………………………………………………..…………………………ผเขียนคอืใคร…………………………………………… ชอเรอง……………………………………………………..…………………………ผูเขยนคอใคร……………………………………………

เขามีสิ่งรบกวนจิตใจอะไร  หรือมีแรงบันดาลใจอะไรใหตองทาํวิจยัปฏิบัตกิารในครั้งนี้ ………………………………..............………………..

……………………………………………………………………………………………...................................................................................

 เริ่มตนเขามี  สิ่งทีท่าํและผลที่เกิดในแตละชวงมีอะไรบาง  คําตอบ  หรือความร  ผวิจยันาํความรไป เรมตนเขาม
ความสงสัยมี

คาํถาม/หรือ

ตองการ

่

 สงททาและผลทเกดในแตละชวงมอะไรบาง  คาตอบ  หรอความรู
ใหมที่คนพบมอีะไรบาง

1)………………………

………………………

 ผูวจยนาความรูไป
ใชประโยชนอยางไร

………………………

………………………

ชวงแรก ชวงตอมา ชวงสุดทาย

สิ่งที่ทาํ

เปลี่ยนแปลงอะไร

1)........................

............................

………………………

………………………

……………………

2)

………………………

………………………

………………………ผลที่เกิดขึ้น
............................

........................... 

2)........................

............................

2)………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 บทเรียนและ
ประสบการณจากการ

วิจยัเรื่องนี ้ ทาํใหเกดิ สรุปการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้มีอะไรบาง (ผูเขียนได
ป ี่ ป ใ ื่ ไ    ี่ ํ ใ   ี่ ี่ ............................

...........................

3)........................

……………………

3)………………………

………………………

คาํถามใหมอะไรบาง

………………………

………………………

เปลียนแปลงในเรืองอะไรบาง  และผลทีตามมาทาใหผูทีเกียวของ

มีใครเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไรบาง)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................

............................

...........................

………………………

……………………

………………………

………………………

………………………

……………………………………………………………………..

.................................................................................................

 นิสิตจะนาํความรและเทคนคิอะไรบางจากกรณีศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนของตนเองตอไปอยางไร  นสตจะนาความรูและเทคนคอะไรบางจากกรณศกษาไปใชในการจดการเรยนการสอนของตนเองตอไปอยางไร 
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................



           
              “ตัวอยางหัวขอของรายงาน CAR 3”

รายงานการวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน: กรณศีึกษานักเรียนที่มีปญหา

  บทคัดยอ

  คํานํา / กิตติกรรมประกาศ

  สารบัญเนื้อเรื่อง  ตาราง  และแผนภาพ

   ๑) ชื่อเรื่อง

   ๒) บทนํา
       - บริบทของการทาํงาน

       - สิ่งรบกวนจิตใจ / ปญหา

   ) ื้ ื่   ๓) เนอเรอง
       - ระบุปญหาการพัฒนาตนเอง

       - ระบุจุดพัฒนา (อธิบายพฤตกิรรมของตนเองทีต่องการพัฒนา)

- วิเคราะหสาเหตุและทางเลือกในการพัฒนาตนเองุ

       - ระบุแผนในการพัฒนาตนเอง

       - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 

       - สรุปผลการพัฒนา

) ป   ๔) บทสรุป

       ๔.๑) ขอคนพบ

             - คนพบวาตนเองมกีารเปลี่ยนแปลงอยางไร

             - สาเหตของการเปลี่ยนแปลง              สาเหตุของการเปลยนแปลง

             - การเปลี่ยนแปลงของครูไปเชื่อมโยงกับนกัเรียนอยางไร

       ๔.๒) บทเรียน
            - ความคิดใหม/ความรูใหมที่เกิดขึ้น

้            - แรงบันดาลใจที่เกดิขึ้น

       ๔.๓) ประโยชน 

           - แนวทางการนาํผลการเรียนรูและกรณีศึกษาไปใชประโยชน



CAR 4

สถานการณใด ควรทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบใด

CAR คําถามวจิัย การจัดเก็บขอมูล

ครูตองการปรับปรงุ

ประสิทธิภาพและ

ป สิ ิ   

CAR4 : 

การพฒันา

ั ใ

๑) ผลลัพธที่ตองการพฒันา

และหลักในการพฒันามี

ไ 

๑) ขอมลูสภาวะเริ่มตน 

(baseline)

  ัประสทธผลของ  

การจัดกจิกรรม   

การเรียนรูจงึสราง

นวตกรรมใน

การจัด

การเรียนรู 

อะไรบาง

๒) การสรางนวัตกรรม ควร

ทําอะไรบาง

๒) ขอมลูพฒนาทาง

พฤติกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียนู

นวัตกรรมเพือ่

พฒันาการจัด      

การเรียนร

ู

๓) ผลการทดลองใช

นวัตกรรม  ชวยเพิม่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ู

๓) ขอมลูการเปลี่ยนแปลง

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

การเรยนรู ประสทธภาพและประสทธผล

ในการเรยีนรูและการสอน

หรอืไม อยางไร

๔) นวัตกรรมควรไดรับการ

ปรับปรงุและพัฒนาตอไป

อยางไรอยางไร



           

              “ตัวอยางหัวขอของรายงาน CAR 4”

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรยีน: การพัฒนานวัตกรรมใน

การเรยีนการสอน

  บทคดัยอ

  คํานํา / กิตตกิรรมประกาศ

  สารบญัเนื้อเรื่อง  ตาราง  และแผนภาพ

) ิ    ๑) แนวคดและเหตุผล

    ๒) คําถามวิจัย

    ๓) กรอบแนวคิดในการใชนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู

    ๔) วิธดีําเนินการวิจัย    ๔) วธดาเนนการวจย

       ๔.๑)  กลุมเปาหมาย  บรบิทและชวงเวลา 

      ๔.๒) สารสนเทศ / ขอมูลที่จะเก็บรวบรวม

      ๔.๓)  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  (ตวัอยางเครื่องมือในภาคผนวก ข) 

                    และแผนปฏบิตัิการในการจัดเกบ็ขอมูล

           ๓.๔) การวิเคราะหขอมูล

     ๕)  ประโยชนที่เกิดขึน้จากการวิจัย

) ิ       ๖)  ผลการวิเคราะหขอมูล

          ๖.๑) สภาพเริ่มตนกอนใชนวัตกรรม

          ๖.๒) การดําเนินการใชนวัตกรรม

          ๖ ๓) ผลการใชที่เกิดขึ้นกบันักเรียนหลังการใชนวัตกรรม          ๖.๓) ผลการใชทเกดขนกบนกเรยนหลงการใชนวตกรรม

          ๖.๔) การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังการใชนวัตกรรม

          ๖.๕) เหตปุจจัยของการเปลี่ยนแปลง

     ๗)  สรุปผลการวิจัย  (คําตอบของคําถามวิจัยทุกขอ)ุ ุ

     ๘)  ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรบัปรุง  พัฒนาและ/หรือขยายผล

           แผนการจัดการเรียนรู

     ๘)  บทเรียน  ความคิดใหม  และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการวิจัย



พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

แผนกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู

๑) งานการจดัการเรยีนการสอน

• วางแผนและพัฒนาการจดั  

ี  ี ่ ึ  ี  ัการเรียนรูทียึดผูเรยีนเปนสําคัญ

และจัดทาํสื่อ

• ทํา CAR1 ทา CAR1

• ทํา CAR2

• ทํา CAR3ทา CAR3

• ทํา CAR4

๒) งานในการดูแลชั้นเรียน) ู

๓) งานโครงการ

๔) งานอื่นๆ เชน) ๆ

• งานวนัลอยกระทง

• งานวนัเฉลิมฯ

• งานวนัปใหม

• งานวนัเด็ก  ฯลฯ



รางของหัวขอในรายงานการพฒันาตนเองของนิสิต

ใ ฝ ป ส  ิช ชี   

๑) ความคาดหวังในการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ั   ี

ในการฝกประสบการณวชาชพคร ูเทอม ๑

๒) การปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครู
๒.๑) การวางแผนดําเนินการ  และการปรับปรุงและพัฒนา   

การจัดการเรียนรที่ยึดผเรียนเปนสาํคัญ การจดการเรยนรูทยดผูเรยนเปนสาคญ 

๒.๒) การดูแลและพัฒนานักเรียน

๒.๓) งานโครงการ

๓) ผลการปฏิบัติงาน
๒.๔) งานอื่นๆ

) ความรและประสบการณในเรื่องการวิเคราะหหลักสตร  ๓.๑) ความรูและประสบการณในเรองการวเคราะหหลกสูตร  

การวิเคราะหผูเรียน และการวางแผนการดําเนินการที่ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ ู ญ

๓.๒) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู

่๓.๓) ผลการเปลียนแปลงและการพัฒนานักเรียน

๓.๔) ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นกับโรงเรียน



Self study report ของนิสิตในเทอมที่ ๑รางของหัวขอในรายงานการพัฒนาตนเองของนิสิต

ใ ฝ ป ส  ิช ชี   

๔) บทเรียน  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองที่ได

ฝ ป  ิ ี ั้ ิ

ในการฝกประสบการณวชาชพครู เทอม ๑

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครู  รวมทังแนวคิดและแนวทาง

ในการฝกประสบการณวิชีพครูในเทอม ๒

ภาคผนวก

แผนการจัดการเรียนรระยะยาวฉบบัเริ่มตนแผนการจดการเรยนรูระยะยาวฉบบเรมตน

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวฉบบัปรับปรุง

รายงาน CAR1: การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล

รายงาน CAR2: การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัด           

การเรียนรู

 CAR3  ี ึ ั ี ี่ ีปรายงาน CAR3: กรณศกษานกเรยนทมปญหา

รายงาน CAR4: การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอน (ถามี)สอน (ถาม)

















รองรอยแหงการเรียนรู



ั ํ ั ัั ํ ั ัลักษณะสําคญัของวิจัยตนเองลักษณะสําคญัของวิจัยตนเอง



ลักษณะสําคญัของวิจัยตนเองลักษณะสําคญัของวิจัยตนเองลกษณะสาคญของวจยตนเองลกษณะสาคญของวจยตนเอง

ออ!3) สภาวะสิ้นสด ออ!

)  ป

3) สภาวะสนสุด
ใฝรู ใฝสรางสรรคตอไป

สบายใจ

2.4) สรางปญญา
เขียนกรณีศึกษาตนเอง

2 3) เผด็จปญหา2.3) เผดจปญหา
และคนพบมรรคา  และคุณคาแหงตน

2.2) ผจญปญหา) ญ ญ
และผสาน - พัฒนาวิธีการแกไข

2.1) เผชิญปญหา

เอะ!

) ญ ญ

1) สภาวะเริ่มตน : มีสิ่งรบกวนจิตใจ
ไมสบายใจไมสบายใจ



“ ความเปลี่ยนแปลงอนัเปนนิรนัดร  จําแนกไดเปน  2  แบบ   

แบบแรก   เปนความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  มาทําใหเราตองเปลี่ยน  

               การเปลี่ยนแปลงแบบนี้   เราจะรสึกกดดันและอึดอดัใจ                 การเปลยนแปลงแบบน   เราจะรสูกกดดนและอดอดใจ  

อีกแบบหนึ่ง เปนความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ภายในตวัเราเอง  

                เพราะเรารสึกอยากเปลี่ยน  เตม็ใจเปลี่ยน                  เพราะเรารูสกอยากเปลยน  เตมใจเปลยน  

                จงึทําใหเราเปลี่ยนตวัเราเอง

                ดวยความสบายใจ  ”                ดวยความสบายใจ ………… ”

Asso Prof Soren  BreitingAsso.Prof.Soren  Breiting

                                                          ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการ SEET

( การประชุมปฏิบัติการ Action Research Coach-Team ครั้งที่ 2        

วันที่ 20-22  สิงหาคม 2546 )



อาสาสมัครนักวิจัยไดเปลี่ยนไปแลว…..

           เปนการเปลี่ยนแปลงในการคิดไตรตรองและการกระทําอยางมุงเนนุ

           ในเรื่องเล็กๆ ธรรมดาๆ และมีคุณคาสําคัญ

           ตอการรวมสงเสริมสนบัสนนุการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญุ ฏ ู ู ู ญ

           สูการสรางประชากรที่เขมแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

A  Small  Simple  and  Significant  Change  

หลักคิดอันมีคาที่โคชไดเรียนรูจากโคชของโคช  (Asso.Prof.Soren Breiting)ู

                                             ที่ปรึกษาดานสิง่แวดลอมของโครงการ SEET




