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มาตรฐาน 
LCET 

วเิคราะห์หลกัสูตร 

วดัประเมินรอบด้าน 

วเิคราะห์ผู้เรียน 
รายบุคคล 

กจิกรรม
หลากหลาย 

ICT 

ปรับแก้ไขการสอน 

CAR 

พฒันาผู้สอน : ตัวแปรต้น 

เพือ่พฒันาผู้เรียน : ตัวแปรตาม 



ศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนการจดัการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน 
(Based-Line) 

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ห้องเรียน 
คุณภาพ 

CAR 
การวางแผนพฒันาตนเอง 

(ID Plan) 

กจิกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ 

Inside out Outside in 





๓. เม่ือไร  และในสถานการณใ์ด  ควรท าการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียนแบบใด ๓. เม่ือไร และในสถานการณใ์ด ควรท าการวิจยัปฏิบตัิการในชั้นเรียนแบบใด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือไร สถานการณใ์ด ควรท าการวิจยัปฏิบตัิการในชั้นเรียนแบบใด 

ค าถามวจิยั การจดัเก็บขอ้มลู 

เดือน

ท่ี ๑ 

W1 
 
 

W2 
W3 

W4 

ตอ้งรูจ้กันักเรียนเป็น

รายบุคคลเพื่อวางแผนการ

จดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคญั 

CAR1 :  
การวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 

๑)  นักเรียนมีลกัษณะอยา่งไร 

๒)  ควรปรบัปรุงและพฒันานักเรียนคนใด

ในเร่ืองอะไรบา้ง 

๓)  ควรใชแ้ผนกิจกรรมการเรียนรูอ้ยา่งไร 

๑) พฒันาการทุกดา้น 

๒) ความสนใจ  ความถนัด  

ศกัยภาพ  และความตอ้งการ

จ าเป็น 

ตอ้งประเมินเพื่อพฒันา

แผนการจดัการเรียนรูแ้ละ

พฤติกรรมการสอน 

CAR2 :     
การประเมิน

เพื่อพฒันา

แผนการจดั 

การเรียนรู้

และการสอน

ของตนเอง 

๑) ความส าเร็จของการสอนมีอะไรบา้ง              

มีสาเหตุและปัจจยัมาจากอะไร 

๒) ปัญหาของการสอนมีอะไรบา้ง   และมี

สาเหตุและปัจจยัมาจากอะไร 

๓) แนวทางแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรูแ้ละพฤติกรรมการสอน

ของตนเองมีอะไรบา้ง 

๑) บนัทึกระหว่างสอนและหลงัสอน 

๒) การสงัเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้ง

ในและนอกหอ้งเรียน 

๓) การสมัภาษณผ์ูท่ี้ เกี่ยวขอ้ง 

๔) ผลงานนักเรียน 

๕) การประชุมระดบัชั้น  และประชุม

กลุ่มสาระ 

เดือน

ท่ี ๒ 

W1 

W2 

W3 

W4 

เดือน

ท่ี ๓ 

W1 ครสูงัเกตเห็นว่านักเรียน

บางคนมีปัญหาท่ีครตูอ้ง

ช่วยคล่ีคลายและแกไ้ข 

CAR3 : 
กรณีศึกษา 

นักเรียน 

๑) นักเรียนมีปัญหาอะไรบา้ง 

๒) สาเหตุและปัจจยัของปัญหามีอะไรบา้ง 

๓) แนวทางแกไ้ขควรมีเป้าหมายและ

ขัน้ตอนอยา่งไร 

๔) ผลการแกไ้ขมีความส าเร็จ และปัญหา

อยา่งไร และควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 

๑) การสงัเกตในสภาพต่างๆ ทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

๒) การสมัภาษณผ์ูเ้รียนและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

๓) วิเคราะหเ์อกสารต่างๆ 

W2 

W3 

W4 

เดือน

ท่ี ๔ 

W1 ครตูอ้งการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของ การจดั

กิจกรรม การเรียนรูจ้ึงสรา้ง

นวตักรรมเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู ้

CAR4 :  
การพฒันา

นวตักรรมใน

การจดั 

การเรียนรู ้ 

๑) ผลลพัธท่ี์ตอ้งการพฒันาและหลกัในการ

พฒันามีอะไรบา้ง 

๒) การสรา้งนวตักรรม ควรท าอะไรบา้ง 

๓) ผลการทดลองใชน้วตักรรม  ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

เรียนรูแ้ละการสอนหรือไม่ อยา่งไร 

๔) นวตักรรมควรไดร้บัการปรบัปรุงและ

พฒันาต่อไปอยา่งไร 

๑) ขอ้มลูสภาวะเร่ิมตน้ (baseline) 
๒) ขอ้มลูพฒันาทางพฤติกรรมการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน 

๓) ขอ้มลูการเปล่ียนแปลงผลสมัฤทธ์ิ

ของนักเรียน 

W2 

W3 

W4 



สถานการณ์ใด ควรท าการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนแบบใด 

CAR ค าถามวิจยั การจดัเกบ็ข้อมลู 

ต้องรู้จกันักเรียน
เป็นรายบคุคล
เพ่ือวางแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้
เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

CAR1 :  
การ
วิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็น
รายบคุคล 

๑) นักเรียนมีลกัษณะ
อย่างไร 
๒) ควรปรบัปรงุและ
พฒันานักเรียนคนใดใน
เรื่องอะไรบา้ง 
๓) ควรใช้แผนกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างไร 

๑) พฒันาการทกุด้าน 
๒) ความสนใจ  ความ
ถนัด  ศกัยภาพ  และ
ความต้องการจ าเป็น 

CAR 1 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บนัทกึความคดิ) 
(ส่วนน้ีเป็นทีว่่างส าหรบัครใูชใ้นการ
บนัทกึค าถาม ขอ้สงัเกตต่างๆ ของครู
เพื่อแยกความคดิหรอื  การตคีวาม
ออกจากขอ้มลูทางดา้นขวามอื) 

(บนัทกึขอ้มลู) 
เวลา.......................................................... 
................................................................. 
(สิง่ทีส่งัเกตเหน็หรอืการสนทนาทีไ่ดย้นิ) 
................................................................. 
................................................................. 
(อาจวาดภาพสถานทีห่รอืบรบิทของการ
สงัเกต) 
เวลา..........................................................
................................................................. 

ภาคผนวก ก  ตวัอยา่งเครือ่งมือส าหรบั CAR1 

ตวัอยา่ง ๑: แบบบนัทกึขอ้มลูจากการทีนิ่สติสงัเกตการจดัการเรยีนการสอน 
            ของครทูา่นอื่น 
ค าชีแ้จง:  การบนัทกึจากการสงัเกตเป็นขอ้มลูส าคญัในการท าความเขา้ใจ
พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและเป็นโอกาสในการพฒันาแนวคดิและทกัษะ
การเรยีนรูท้ีส่ าคญัของคร ู จงึขอใหค้รไูดบ้นัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็ดงัน้ี 

(๑)  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพและผูบ้นัทกึขอ้มลู 
วนัที.่.............เดอืน...........................ปี..................เวลา............ถงึ................. 
สถานที.่......................................................................................................... 
เป้าหมายของการสงัเกต  นกัเรยีนชื่อ หรอืกลุม่นกัเรยีนชื่อ  หรอืหอ้งเรยีน) 
....................................................................................................................
นามผูจ้ดบนัทกึหรอืผูส้งัเกต........................................................................... 
(๒)  ขณะทีก่ าลงัสงัเกต: การบนัทกึขอ้มลูจากการสงัเกตและการสนทนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
๒.  สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู.้.................................................................................... 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
๓.  การน าไปใชป้ระโยชน์........................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
๔.  ขอ้สงัเกตหรอืค าถามทีค่า้งใจทีต่อ้งการค าตอบต่อไป.......................... 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

(๓) หลงัจากจบกจิกรรมการสงัเกต: การประมวล เขา้ใจ  และสรุปความรูส้กึ
นึกคดิและการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัผูส้งัเกต (สว่นน้ีไมใ่ชข่อ้มลูแต่เป็นการ
ตคีวามและการแปลความหมายของขอ้มลู  ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละการ
เรยีนรูข้องผูส้งัเกต) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนักเรียน 
ภมูิหลงั

ครอบครวั 

พฒันาการใน

ดา้นต่างๆ 

ผลการเรียนรู ้

๘ กลุ่มสาระ 

แนวทาง 

การพฒันา 
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ตวัอยา่ง ๒: ขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้รียนแต่ละคน  ท่ีครูควรเก็บเพ่ือวิเคราะหนั์กเรียน 

                  เป็นรายบุคคล  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนกัเรียน จุดเด่น จุดดอ้ย 
จุดควร

พฒันา 

แนวทาง 

การพฒันา 

๑) ด.ช
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๔) ด.ญ
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๕) ด.ญ
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๖) ด.ญ
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ตวัอยา่ง ๓:  การวิเคราะหส์ารสนเทศของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพ่ือการพฒันา  

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนักเรียน จุดเด่น จุดดอ้ย 
จุดควร

พฒันา 

แนวทาง 

การพฒันา 

กลุ่มท่ี ๑ 

กลุ่มท่ีมีความพรอ้มทุกดา้นสงู 

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

 

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

กลุ่มท่ีมีความพรอ้มปานกลาง 

(คือกลุ่มท่ีมีความพรอ้มในบาง

เร่ือง) 

๑) ด.ช. ........................................ 
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กลุ่มท่ี ๓ 

กลุ่มท่ีไม่มีความพรอ้ม (คือกลุ่มท่ี

มีปัญหาในหลายเร่ือง) 

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

 

๒) ด.ญ. ....................................... 
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ตวัอย่าง ๔:  การวิเคราะห์กลุ่มผู้ เรียน เพื่อการพฒันาแผนการจดั          
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ตัวอย่างหัวข้อของรายงาน CAR1” 
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน 

 บทคดัยอ่ 
 ค าน า / กิตติกรรมประกาศ 
 สารบญัเนือ้หา  ตาราง  และแผนภาพ 
 เนือ้เร่ือง 
     ๑)  แนวคิดและเหตผุล 
     ๒)  ค าถามวิจยั 
     ๓)  วธีิด าเนินการวิจยั 
        ๓.๑)  กลุม่เป้าหมาย 
        ๓.๒)  สารสนเทศ / ข้อมลูทีจ่ะเก็บรวบรวม 
        ๓.๓)  แหลง่ข้อมลู  เคร่ืองมอื  และแผนปฏิบตัิการ                         
                     ในการจดัเก็บข้อมลู 
        ๓.๔)  การวิเคราะห์ข้อมลู 
     ๔)  ประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการวิจยั 
     ๕)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
        ๕.๑)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูนกัเรียนเป็นรายบคุคล  
        ๕.๒)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูนกัเรียนทัง้กลุม่ 
     ๖)  สรุปผลการวจิยั  (ค าตอบของค าถามวิจยัทกุข้อ) 
     ๗)  ข้อเสนอแนะจากการวจิยั  
๘)  บทเรียนความคิดใหมแ่ละประโยชน์ที่นิสติได้จากการท างานครัง้นี ้
        ๘.๑)  บทเรียนส าหรับตนเองในการพฒันานกัเรียน 
        ๘.๒)  บทเรียนของตนเองในเร่ืองหลกัในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ที่ควรจดัให้กบั

นกัเรียน และควรมีตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกันีไ้ว้สกั ๒ ตวัอยา่ง ท่ีแตกตา่งกนั 
        ๘.๓) ข้อเสนอแนะส าหรับตนเองในการปรับปรุง  และพฒันาการจดัเก็บข้อมลู  และการ

วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อรู้จกันกัเรียน 
              รวมทัง้การพฒันาตนเองของนิสติ 
  ภาคผนวก 

        เคร่ืองมือทัง้หมดที่ใช้ในการวจิยั 
        อื่นๆ  ท่ีนิสติเห็นวา่มปีระโยชน์ 



สถานการณ์ใด ควรท าการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนแบบใด 

CAR ค าถามวิจยั การจดัเกบ็ข้อมูล 

ต้องประเมินเพ่ือ
พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการ
สอน 

CAR2 :     
การประเมิน
เพ่ือพฒันา
แผนการจดั 
การเรียนรู้
และการ
สอนของ
ตนเอง 

๑) ความส าเรจ็ของการ
สอนมีอะไรบา้ง  มีสาเหตุ
และปัจจยัมาจากอะไร 
๒) ปัญหาของการสอนมี
อะไรบา้ง   และมีสาเหตุ
และปัจจยัมาจากอะไร 
๓) แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ
พฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้และพฤติกรรมการ
สอนของตนเองมี
อะไรบา้ง 

๑) บนัทึกระหว่างสอน
และหลงัสอน 
๒) การสงัเกตพฤติกรรม
นักเรียนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน 
๓) การสมัภาษณ์ผู้ท่ี 
เก่ียวข้อง 
๔) ผลงานนักเรียน 
๕) การประชุมระดบัชัน้  
และประชุมกลุ่มสาระ 

CAR 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง ๑: แบบประเมินการสอนของตนเอง 
วิชา...........................................กลุ่มท่ี..............  มีนกัเรียนทัง้หมด..............คน 
การสอนครัง้ท่ี...................  เร่ือง...................................................................... 
วนั/เดือน/ปี....................................................   เวลา....................................... 
นกัเรียนมาเรียน...............................คน   ขาด..........คน  คือ............................ 
ความพร้อมและความสนใจของนกัเรียนก่อนทดลอง 
ปกติ  เพราะ....................................................................................................... 
ดีกว่าปกติ  เพราะ.............................................................................................. 
แย่กว่าปกติ  เพราะ........................................................................................... 
ผู้ด าเนินการสอนมี......................คน  คือ 
๑)..........................................................ท าหน้าท่ี............................................. 
๒)..........................................................ท าหน้าท่ี............................................. 
๓)..........................................................ท าหน้าท่ี............................................. 
 

๑.  สภาพการสอนวนันีป้ระเมินตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ 
           ด าเนินการไปตามแผนการสอนทกุประการ 
            แตกต่างไปจากแผนการสอนบ้าง  คือ (สว่นท่ีเพิ่มขึน้มา/ส่วนท่ีลดไป/ส่วน
ท่ีปรับทัง้ในด้านเนือ้หาและขัน้ตอนของกิจกรรม/อปุกรณ์/บรรยากาศ เป็นต้น) 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

ภาคผนวก ข  ตวัอยา่งเครือ่งมือส าหรบั CAR2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ขอ้สงัเกต (ขอ้มลู) ท่ีน่าสนใจจากการสอนวนัน้ี (ขณะอยูใ่นขั้น/ชว่งเวลา/

เกิดอะไรขึ้ น/น่าสนใจอยา่งไร) 

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

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

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

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

๓. การแปลความของผูส้อนในส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในขอ้ ๒  (ท่ีเป็นเข่นน้ีน่าจะ

เน่ืองมาจากอะไร  เชน่  เน้ือหา/ขั้นตอนของการสอน, บรรยากาศ, กลุ่มเพ่ือน, 

ส่ือ  เป็นตน้  และน าไปสู่อะไร) 

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

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

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

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

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

๔. ประสิทธิผลของการสอนวนัน้ีประสบผลส าเร็จตามท่ีผูส้อนก าหนด

วตัถุประสงคไ์วป้ระมาณก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

        ๑๐๐%          ๙๐%           ๘๐%             ๗๐% 

 ๖๐%            ๕๐%           ต า่กวา่ ๕๐% 

และควรทดลองซ ้า 

       ท่ีเป็นเชน่น้ี (ไดเ้ท่าน้ีเชน่ ๖๐%)  เพราะอะไร 

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

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

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

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

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



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ส่ิงท่ีขาดหายไป (อีก ๔๐% ท่ีขาดหายไป) คือ 

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

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

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

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

๕.  ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัในการสอนครั้งต่อไป 

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

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

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

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

๖.  ส่ิงท่ีควรปรบัปรุงและ/หรือเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป  (เพื่อเพ่ิมจาก (๖๐% 

เป็น ๑๐๐%) 

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

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

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

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

 

ผูบ้นัทึก.............................................................. 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ............ 
วชิา...................................................................... 

ตวัอยา่ง ๒: แบบบนัทกึหลงัสอนเพือ่การเรยีนรูข้องครนูกัวจิยั 

๑)  ในการสอนวนัน้ีทา่นไดท้ าอะไรบา้ง 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
๒)  สิง่ทีป่ระทบัใจหรอืความรูส้กึในการท างานขา้งตน้คอือะไร  เพราะอะไร 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
๓) ทา่นไดเ้รยีนรูแ้ละเกดิความคดิ/แนวคดิใหมอ่ะไรบา้ง  และความคดิ/
แนวคดินัน้เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิอะไร  อยา่งไร 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
๔) ทา่นจะน าประสบการณ์  ความคดิ  และสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นครัง้น้ีไปใช้
ประโยชน์อยา่งไร  เมื่อไร  เพือ่อะไร 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
๕) ค าถามคา้งใจทีต่อ้งหาค าตอบต่อไป 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๓.๒) สารสนเทศ / ขอ้มลูทีจ่ะเกบ็รวบรวม 
           ๓.๓)  แหลง่ขอ้มลู  เครื่องมอื  (ตวัอยา่งเครื่องมอืในภาคผนวก ข)  
                    และแผนปฏบิตักิารในการจดัเกบ็ขอ้มลู 
           ๓.๔) การวเิคราะหข์อ้มลู 
     ๔)  ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการวจิยั 
     ๕)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
     ๖)  สรุปผลการวจิยั  (ค าตอบของค าถามวจิยัทุกขอ้) 
     ๗)  ขอ้เสนอแนะเพือ่การแกไ้ขปรบัปรุง  พฒันาและ/หรอืขยายผล 
           แผนการจดัการเรยีนรู ้
     ๘)  บทเรยีน  ความคดิใหม ่ และแรงบนัดาลใจทีเ่กดิขึน้จากการวจิยั 
  ภาคผนวก  ก  แผนจดัประสบการณ์การเรยีนรูฉ้บบัปรบัปรุง 
  ภาคผนวก  ข  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ภาคผนวก  ค  อื่นๆ ทีน่ ามาเป็นประสบการณ์ 

              “ตวัอย่างหวัข้อของรายงาน CAR 2” 
รายงานการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียน: การประเมินเพ่ือพฒันา 

แผนการจดัการเรียนรู้   
   บทคดัยอ่ 
   ค าน า / กติตกิรรมประกาศ 
   สารบญัเน้ือเรื่อง  ตาราง  และแผนภาพ 
   ๑) แนวคดิและเหตุผล 
   ๒) ค าถามวจิยั 
   ๓) วธิดี าเนินการวจิยั 
       ๓.๑)  กลุม่เป้าหมาย  บรบิทและชว่งเวลา  
   



สถานการณ์ใด ควรท าการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนแบบใด 

CAR ค าถามวิจยั การจดัเกบ็ข้อมลู 

ครสูงัเกตเหน็ว่า
นักเรียนบางคนมี
ปัญหาท่ีครตู้อง
ช่วยคล่ีคลายและ
แก้ไข 

CAR3 : 
กรณีศึกษา 
นักเรียน 

๑) นักเรียนมีปัญหา
อะไรบา้ง 
๒) สาเหตแุละปัจจยัของ
ปัญหามีอะไรบา้ง 
๓) แนวทางแก้ไขควรมี
เป้าหมายและขัน้ตอน
อย่างไร 
๔) ผลการแก้ไขมี
ความส าเรจ็ และปัญหา
อย่างไร และควรพฒันา
ต่อไปอย่างไร 

๑) การสงัเกตในสภาพ
ต่างๆ ทัง้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
๒) การสมัภาษณ์ผูเ้รียน
และผูเ้ก่ียวข้อง 
๓) วิเคราะหเ์อกสาร
ต่างๆ 

CAR 3 



ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งกรอบการวิเคราะหก์รณีศึกษา  เครือ่งมือส าหรบั CAR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือเร่ือง……………………………………………………..…………………………ผู้ เขียนคือใคร…………………………………………… 

เขามีสิ่งรบกวนจิตใจอะไร  หรือมีแรงบนัดาลใจอะไรให้ต้องท าวิจยัปฏิบตักิารในครัง้นี ้………………………………..............……………….. 
……………………………………………………………………………………………................................................................................... 

 เร่ิมต้นเขามี
ความสงสยัมี
ค าถาม/หรือ
ต้องการ
เปล่ียนแปลงอะไร 
1)........................
............................
............................
........................... 
2)........................
............................
............................
........................... 
3)........................
............................
............................
........................... 

 สิ่งท่ีท าและผลท่ีเกิดในแตล่ะชว่งมีอะไรบ้าง  ค าตอบ  หรือความรู้
ใหมท่ี่ค้นพบมีอะไรบ้าง 
1)………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 
2)………………………
………………………
………………………
………………………
…………………… 
3)………………………
………………………
………………………
…………………… 

 ผู้วิจยัน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์อยา่งไร  
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 บทเรียนและ
ประสบการณ์จากการ
วิจยัเร่ืองนี ้ ท าให้เกิด
ค าถามใหม่อะไรบ้าง 
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

ชว่งแรก ชว่งตอ่มา ชว่งสดุท้าย 

สิ่งท่ีท า 

ผลท่ีเกิดขึน้ 

 สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้มีอะไรบ้าง (ผู้ เขียนได้
เปล่ียนแปลงในเร่ืองอะไรบ้าง  และผลท่ีตามมาท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
มีใครเปล่ียนแปลงอะไร อยา่งไรบ้าง) 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
................................................................................................. 

 นิสิตจะน าความรู้และเทคนิคอะไรบ้างจากกรณีศกึษาไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนของตนเองตอ่ไปอยา่งไร  
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “ตัวอย่างหวัข้อของรายงาน CAR 3” 
รายงานการวิจัยปฏบิัติการในชัน้เรียน: กรณีศึกษานักเรียนที่มีปัญหา 
   บทคดัย่อ 
   ค าน า / กิตติกรรมประกาศ 
   สารบญัเนือ้เร่ือง  ตาราง  และแผนภาพ 
   ๑) ช่ือเร่ือง 
   ๒) บทน า 
       - บริบทของการท างาน 
       - สิ่งรบกวนจิตใจ / ปัญหา 
   ๓) เนือ้เร่ือง 
       - ระบปัุญหาการพฒันาตนเอง 
       - ระบจุดุพฒันา (อธิบายพฤตกิรรมของตนเองท่ีต้องการพฒันา) 
       - วิเคราะห์สาเหตแุละทางเลือกในการพฒันาตนเอง 
       - ระบแุผนในการพฒันาตนเอง 
       - วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง  
       - สรุปผลการพฒันา 
   ๔) บทสรุป 
       ๔.๑) ข้อค้นพบ 
             - ค้นพบวา่ตนเองมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
             - สาเหตขุองการเปล่ียนแปลง 
             - การเปล่ียนแปลงของครูไปเช่ือมโยงกบันกัเรียนอยา่งไร 
       ๔.๒) บทเรียน 
            - ความคดิใหม/่ความรู้ใหมท่ี่เกิดขึน้ 
            - แรงบนัดาลใจท่ีเกิดขึน้ 
       ๔.๓) ประโยชน์  
           - แนวทางการน าผลการเรียนรู้และกรณีศกึษาไปใช้ประโยชน์  
   



สถานการณ์ใด ควรท าการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนแบบใด 

CAR ค าถามวิจยั การจดัเกบ็ข้อมูล 

ครตู้องการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ  
การจดักิจกรรม   
การเรียนรู้จึงสร้าง
นวตักรรมเพ่ือ
พฒันาการจดั      
การเรียนรู้ 

CAR4 :  
การพฒันา
นวตักรรมใน
การจดั 
การเรียนรู้  

๑) ผลลพัธ์ท่ีต้องการพฒันา
และหลกัในการพฒันามี
อะไรบา้ง 
๒) การสร้างนวตักรรม ควร
ท าอะไรบา้ง 
๓) ผลการทดลองใช้
นวตักรรม  ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการเรียนรู้และการสอน
หรือไม่ อย่างไร 
๔) นวตักรรมควรได้รบัการ
ปรบัปรงุและพฒันาต่อไป
อย่างไร 

๑) ข้อมูลสภาวะเร่ิมต้น 
(baseline) 
๒) ข้อมูลพฒันาทาง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
๓) ข้อมูลการเปล่ียนแปลง
ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 

CAR 4 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “ตวัอยา่งหวัขอ้ของรายงาน CAR 4” 
รายงานการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน: การพฒันานวตักรรมใน 

การเรยีนการสอน 

   บทคดัยอ่ 

   ค าน า / กิตติกรรมประกาศ 

   สารบญัเน้ือเร่ือง  ตาราง  และแผนภาพ 

    ๑) แนวคิดและเหตุผล 

    ๒) ค าถามวจิยั 

    ๓) กรอบแนวคิดในการใชน้วตักรรมเพื่อการพฒันาการเรียนรู ้

    ๔) วธีิด าเนินการวจิยั 

       ๔.๑)  กลุ่มเป้าหมาย  บริบทและชว่งเวลา  

      ๔.๒) สารสนเทศ / ขอ้มลูท่ีจะเก็บรวบรวม 

      ๔.๓)  แหล่งขอ้มลู  เครื่องมือ  (ตวัอยา่งเครื่องมือในภาคผนวก ข)  

                    และแผนปฏิบติัการในการจดัเก็บขอ้มลู 

           ๓.๔) การวเิคราะหข์อ้มลู 

     ๕)  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั 

     ๖)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

          ๖.๑) สภาพเริ่มตน้ก่อนใชน้วตักรรม 

          ๖.๒) การด าเนินการใชน้วตักรรม 

          ๖.๓) ผลการใชท่ี้เกิดข้ึนกบันักเรียนหลงัการใชน้วตักรรม 

          ๖.๔) การเปล่ียนแปลงของนักเรียนหลงัการใชน้วตักรรม 

          ๖.๕) เหตุปัจจยัของการเปล่ียนแปลง 

     ๗)  สรุปผลการวจิยั  (ค าตอบของค าถามวจิยัทุกขอ้) 

     ๘)  ขอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขปรบัปรุง  พฒันาและ/หรือขยายผล 

           แผนการจดัการเรียนรู ้

     ๘)  บทเรียน  ความคิดใหม ่ และแรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั 

  



พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

๑) งานการจดัการเรยีนการสอน 

• วางแผนและพฒันาการจดั  
การเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั
และจดัท าสือ่ 

• ท า CAR1 

• ท า CAR2 

• ท า CAR3 

• ท า CAR4 

๒) งานในการดแูลชัน้เรยีน 

๓) งานโครงการ 

๔) งานอื่นๆ เชน่ 
• งานวนัลอยกระทง 

• งานวนัเฉลมิฯ 

• งานวนัปีใหม ่

• งานวนัเดก็  ฯลฯ 

 

 

 

 

แผนกิจกรรมการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู 



 

 

 

๑) ความคาดหวงัในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
๒) การปฏบิตักิารฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

 
 
 
 
 

๓) ผลการปฏบิตังิาน 
 

 
 
 
 
 
 

ร่างของหวัข้อในรายงานการพฒันาตนเองของนิสิต 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูเทอม ๑ 

๒.๑) การวางแผนด าเนินการ  และการปรบัปรงุและพฒันา   
การจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

๒.๒) การดแูลและพฒันานกัเรยีน 
๒.๓) งานโครงการ 
๒.๔) งานอื่นๆ 

๓.๑) ความรูแ้ละประสบการณ์ในเรือ่งการวเิคราะหห์ลกัสตูร  
การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน และการวางแผนการด าเนินการทีย่ดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

๓.๒) การเปลีย่นแปลงและการพฒันาตนเองในการปฏบิตัิ
กจิกรรมต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

๓.๓) ผลการเปลีย่นแปลงและการพฒันานกัเรยีน 
๓.๔) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัโรงเรยีน 



Self study report ของนิสิตในเทอมที่ ๑ 

 

 

 

๔) บทเรยีน  และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันาตนเองทีไ่ด้
จากการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู รวมทัง้แนวคดิและแนวทาง
ในการฝึกประสบการณ์วชิพีครใูนเทอม ๒ 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนการจดัการเรยีนรูร้ะยะยาวฉบบัเริม่ตน้ 
 แผนการจดัการเรยีนรูร้ะยะยาวฉบบัปรบัปรงุ 
 รายงาน CAR1: การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
 รายงาน CAR2: การประเมนิเพือ่พฒันาแผนการจดั           

การเรยีนรู ้
 รายงาน CAR3: กรณศีกึษานกัเรยีนทีม่ปีญัหา 
 รายงาน CAR4: การพฒันานวตักรรมในการจดัการเรยีนการ

สอน (ถา้ม)ี 

รา่งของหวัขอ้ในรายงานการพฒันาตนเองของนิสิต 

ในการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู เทอม ๑ 



 
 















ร่องรอยแห่งการเรียนรู ้



ลกัษณะส าคญัของวิจยัตนเอง 



ลกัษณะส าคญัของวิจยัตนเอง 

ออ๋! 

2.4) สรา้งปัญญา 
เขียนกรณีศึกษาตนเอง 

เอะ๊! 

2.3) เผด็จปัญหา 
และคน้พบมรรคา  และคณุค่าแห่งตน 

2.2) ผจญปัญหา 
และผสาน - พฒันาวิธีการแกไ้ข 

2.1) เผชิญปัญหา 

1) สภาวะเริม่ตน้ : มีส่ิงรบกวนจิตใจ 
ไม่สบายใจ 

 

3) สภาวะส้ินสุด 
ใฝ่รู ้ใฝ่สรา้งสรรคต์อ่ไป 

สบายใจ 



“ ความเปล่ียนแปลงอนัเป็นนิรนัดร ์ จ าแนกไดเ้ป็น  2  แบบ    

แบบแรก   เป็นความเปล่ียนแปลงจากภายนอก  มาท าใหเ้ราตอ้งเปล่ียน   

               การเปล่ียนแปลงแบบน้ี   เราจะรูสึ้กกดดนัและอึดอดัใจ   

อีกแบบหน่ึง เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในตวัเราเอง   

                เพราะเรารูสึ้กอยากเปล่ียน  เตม็ใจเปล่ียน   

                จึงท าใหเ้ราเปล่ียนตวัเราเอง 

                ดว้ยความสบายใจ ………… ” 
       

                                                                           Asso.Prof.Soren  Breiting 

                                                          ท่ีปรกึษาดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ SEET 

( การประชุมปฏิบตักิาร Action Research Coach-Team ครัง้ท่ี 2                                   
วันท่ี 20-22  สิงหาคม 2546 ) 



อาสาสมคัรนักวิจยัไดเ้ปล่ียนไปแลว้….. 
           เป็นการเปล่ียนแปลงในการคิดไตร่ตรองและการกระท าอยา่งมุ่งเน้น 
           ในเร่ืองเล็กๆ ธรรมดาๆ และมีคุณค่าส าคญั 
           ต่อการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรปูการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
           สู่การสรา้งประชากรท่ีเขม้แข็งเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยนื 
          A  Small  Simple  and  Significant  Change   
 
          หลกัคิดอนัมีคา่ท่ีโคช้ไดเ้รียนรูจ้ากโคช้ของโคช้  (Asso.Prof.Soren Breiting) 
                                             ท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ SEET 




