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หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
สําหรั บครู ระดับการศึกษาขัน% พืน% ฐาน
ปั ญหาและความสําคัญ
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมฐานความรู้ (knowledge – based society) เป็ นสังคมแห่งการ
สร้ างสรรค์ (creative– based society) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีBแก้ ไขเพิBมเติมฉบับทีB 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 7 มีใจความตอนหนึBง
ว่ า ในกระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั งให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก พึB ง ตนเอง มี ค วามริ เ ริB ม สร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้
และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองตลอดชี วิต และในมาตรา 24(5) ได้ กํ าหนดไว้ ว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทีB เ กีB ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ ผ้ ูส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้ อม สืB อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพืBอให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมี ความรอบรู้
รวมทังN สามารถใช้ การวิ จัย เป็ นส่ วนหนึB ง ของกระบวนการเรี ยนรู้ ทังN นี ผN ้ ูส อนและผู้เ รี ยนอาจเรี ยนรู้
ไปพร้ อมกัน จากสืB อการเรี ยนรู้ และแหล่ ง วิ ท ยาการประเภทต่างๆ (สํ า นัก งานรั บรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2547)
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน (Research – Based Instruction) หมายถึ ง
กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นเครืB องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้ นหา
คําตอบ และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณลักษณะการเรี ยนรู้ของตนเองตลอดชีวิต ผู้สอนมีบทบาทจัดการ
เรี ยนรู้โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และเรี ยนตามศักยภาพของตนเอง ด้ วยกระบวนการวิจยั ประกอบด้ วย
1) การกํ าหนดปั ญหา 2) การตังN สมมติฐาน 3) การเก็ บรวบรวมข้ อมูล 4) การวิ เคราะห์ ข้อมูล และ
5) การสรุปผล ซึBงสามารถดําเนินการได้ 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1) ผู้สอนใช้ ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้
2) ผู้ เรี ยนใช้ ผลการวิ จั ย ในการเรี ยนรู้ 3) ผู้ สอนใช้ กระบวนการวิ จั ย ในการจั ด เรี ยนรู้ และ
4) ผู้เรี ยนใช้ กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้ ซึBงผลการวิจยั หลายเรืB องทีBสนับสนุนว่าการทีBครู ใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐานจะส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี คุณ ภาพ มี ความรู้
ในเนื อN หาสาระ คุณลักษณะด้ านการใฝ่ รู้ การคิดอย่างเป็ นระบบ พึBงตนเองด้ านการเรี ยนรู้ แสวงหา
ความรู้ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ (สถาพร ภูผาใจ. 2553 , สราวุธ ชัยยอง. 2552 , จริ ยา สมาคม.
2552 , ดวงทิพย์ กรี มนตรี . 2551 , ภิญญาพัชญ์ กาวินคํา. 2549 , วรรวิสา มูณีผล. 2547)
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพืBอเสริ มสร้ างความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน จึ ง มี ความสํ า คัญ และจํ า เป็ นต้ อ งดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี การทีB เ ป็ นระบบ ชัด เจน สามารถใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ในวงกว้ าง ในลักษณะของการฝึ กอบรมในสถานทีB ตงั N ของโรงเรี ยน (site – based
training) และการฝึ กอบรมควบคู่กับการปฏิ บตั ิงาน (on - the job training) มีความยื ดหยุ่น
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และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตการปฏิ บตั ิง านของครู มี ความสมดุลทังN ด้ านความต้ องการของนักพัฒนา
หลักสูตร (supply side) และความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย (demand side) ด้ วยความสําคัญและ
จําเป็ นดังกล่าวมา จึงได้ ดําเนินพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู
ระดับการศึกษาขันพื
N NนฐานในครังN นี N
หลักการ
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
มีหลักการดังนี N
1. มุ่ ง เน้ นการฝึ กอบรมควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ของครู ป กติ โดยใช้ โรงเรี ย น
เป็ นสถานทีBหลักในการฝึ กอบรม ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ครูและนักเรี ยนอย่างยังB ยืน
2. กระบวนการฝึ กอบรมมุง่ เน้ นการปฏิบตั จิ ริ ง การถอดบทเรี ยน และการแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
รวมกันทังผู
N ้ ให้ การฝึ กอบรมและผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
3. การประเมินผลมุง่ เน้ นการประเมินตามสภาพจริ งและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาครูผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนืBอง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
มีจดุ มุง่ หมายดังนี N
1. เพืBอให้ ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
2. เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
เนือ% หาสาระ
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
มีเนื Nอหาสาระดังนี N
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
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กิจกรรมการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
มีกิจกรรมการฝึ กอบรม 2 ระยะดังนี N
ระยะที. 1 การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
เป็ นกระบวนการพัฒ นาครู ใ ห้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจเกีB ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน โดยการบรรยายแบบมีสว่ นร่วม ซึงB มีสาระสําคัญ ดังนี N
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา
ระยะที. 2 การฝึ กอบรมภาคปฏิบัติ
เป็ นกระบวนการพัฒ นาให้ ครู ผ้ ูเ ข้ ารั บการฝึ กอบรมนํ าความรู้ ทีB ไ ด้ รับ จากการ
ฝึ กอบรมภาคทฤษฎี ม าปรั บ ประยุก ต์ ใ ช้ เ ข้ า กับ งานการจัด การเรี ย นรู้ ปกติ ข องตนเองเป็ นจํ า นวน
3 วงรอบ โดยใช้ กระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) และสะท้ อนผล
(Reflection) หรื อ PDCR ดังนี N
2.1 การวางแผน (P) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมุ่งพัฒนาครู ให้ วิเคราะห์บริ บท
การจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ววางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐานอย่างมี คุณภาพและ
เหมาะสมกับบริ บท ซึงB อาจเลือกใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึงB หรื อผสมผสานกันหลายรูปแบบ
2.2 การปฏิบตั ิ (D) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBม่งุ พัฒนาครู ให้ นําแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ วิ จัย เป็ นฐานทีB ไ ด้ ว างแผนไว้ ไปใช้ จัด การเรี ย นรู้ จริ ง ในชันN เรี ย นของตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2.3 การตรวจสอบ (C) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมงุ่ พัฒนาครูให้ สามารถวัดและ
ประเมิ นผลผู้เ รี ยนเกีB ยวกับทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิ จัยซึBง เป็ นคุณ ลักษณะทีB เ ป็ นแกน
(core) อันเกิดจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกีB ยวกับความรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเอง
2.4 การสะท้ อ นผล (R) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่ ง พัฒ นาครู ใ ห้ ส ามารถ
ถอดบทเรี ยนและแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) กับเพืBอนครู ทีBเข้ ารับ
การฝึ กอบรมร่ ว มกั น และนํ า ความรู้ และประสบการณ์ ทั งN ของตนเองและเพืB อ ครู ไ ปปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเองต่อไป
การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นระยะทีB 2 แสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั ลักษณะต่อไปนี N
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สื.อประกอบการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
มีสืBอประกอบการฝึ กอบรมดังนี N
1. เอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม
2. คูม่ ือการฝึ กอบรม
3. ชุดกิจกรรมและใบงาน
ระยะเวลาฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครูระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมรวมทังสิ
N Nน 4 สัปดาห์ ดังนี N
สัปดาห์ทีB
จุดประสงค์
กิจกรรม
1
เพืBอให้ ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการ การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม
เรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีมา
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ปกติ
ของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ PDCR รอบทีB 1
2
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีมา
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ปกติ
ของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ PDCR รอบทีB 2
3
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีมา
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ปกติ
ของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ PDCR รอบทีB 3
4
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีมา
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ปกติ
ของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ PDCR รอบทีB 4
การถอดบทเรี ยนและแลกเปลียB น
การใช้ สนุ ทรี ยสนทนา
เรี ยนรู้ในภาพรวมทังหมด
N

ระยะเวลา
3 ชัวB โมง
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
3 ชัวB โมง

สถานที.ฝึกอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ โรงเรี ยนเป็ นสถานทีBฝึกอบรม
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การประเมินผลหลักสูตร
1. การทดสอบความรู้ความเข้ าใจเกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก่อนและหลังการฝึ กอบรม โดยใช้ แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้ อ เวลา 15 นาที
2. การประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานก่อน ระหว่าง
และหลังการฝึ กอบรม โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ ครอบคลุมการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้
3. การประเมินทักษะการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั ของผู้เรี ยน โดยใช้ เกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ ครอบคลุมทักษะการเรี ยนรู้โดยให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั การคิดทีBเป็ น
ระบบ และทักษะเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการวิจยั
เกณฑ์ ประสิทธิผลของหลักสูตร
1. ครู ทีBเ ข้ า รั บการฝึ กอบรมตามหลัก สูตรมี ค วามรู้ เกีB ย วกับ การจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ จัย
เป็ นฐานสูงกว่าครูทีBไม่ได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีBระดับ .05
2. ครู ทีBเข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรมีความสามารถในการการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานสูงกว่าครูทีBไม่ได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีBระดับ .05
3. ผู้เ รี ย นทีB ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยครู ทีB เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมตามหลัก สูต ร มี ทัก ษะ
การเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิ จัยสูง กว่าผู้เ รี ยนทีB ไ ด้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยครู ทีBไ ม่ไ ด้ เ ข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมตามหลักสูตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีBระดับ .05

*********************************************************************
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม สัปดาห์ ท. ี 1
1. ผลการเรี ยนรู้
ครู มีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานจากการฟั งบรรยาย
แบบมีสว่ นร่วม การฝึ กปฏิบตั จิ ริ งอย่างสอดคล้ องกับบริ บทการจัดการเรี ยนรู้ และจากการถอดบทเรี ยน
ตลอดจนการแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสุนทรี ยสนทนา
2. ความคิดรวบยอดหลัก
1. แนวคิดเกีBยวกับ
การเรี ยนรู้ส่กู ารคิดและการวิจยั
6. ปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยน
การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
และสุนทรี ยสนทนา

5. การฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง
อย่างสอดคล้ องกับบริ บท
ตามกระบวนการ PDCR

2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
3. การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
4. แนวคิดการถอดบทเรี ยน
การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา

3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
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4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ระยะที. 1 การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
1. ทดสอบความรู้เกีBยวกับการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานก่อนการบรรยาย 15 นาที
2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม หัวข้ อ การเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน 3 ชัวB โมง ดังนี N
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา
(Dialogue)
3. การอภิปรายซักถามและแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ 15 นาที
4. ทดสอบความรู้เกีBยวกับการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานหลังการบรรยาย 15 นาที
ระยะที. 2 การฝึ กอบรมภาคปฏิบัติ
เป็ นกระบวนการให้ ครู ผ้ ู เข้ ารั บ การฝึ กอบรมนํ า ความรู้ ทีB ไ ด้ รั บ จากการฝึ กอบรม
ภาคทฤษฎี ม าปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ข้ า กับ งานการจัด การเรี ย นรู้ ปกติ ข องตนเอง โดยใช้ ก ระบวนการ
วางแผน (Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) และสะท้ อนผล (Reflection) หรื อ PDCR ดังนี N
1. การวางแผน (P) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่ง ให้ ครู วิเ คราะห์ บริ บทการจัดการ
เรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ววางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับ
บริ บท ซึงB อาจเลือกใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึงB หรื อผสมผสานกันหลายรูปแบบ
2. การปฏิบตั ิ (D) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมุ่งให้ ครู นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐานทีBได้ วางแผนไว้ ไปใช้ จดั การเรี ยนรู้จริ งในชันเรี
N ยนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบ (C) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่งให้ ครู วัดและประเมินผลผู้เรี ยน
เกีB ยวกับทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจัยซึBง เป็ นคุณ ลักษณะทีB เป็ นแกน (core) อัน เกิ ดจาก
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การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกีBยวกับความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเอง
4. การสะท้ อนผล (R) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBม่งุ ให้ ครู ถอดบทเรี ยนและแลกเปลีBยน
เรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) กับเพืBอนครู ทีBเข้ ารับการฝึ กอบรมร่ วมกัน และนํา
ความรู้ และประสบการณ์ ทงของตนเองและเพื
ัN
Bอครู ไปปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานของตนเองต่อไป
การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ทีB 1 จะส่งผลต่อไปยังสัปดาห์ทีB 2 ดังแผนภาพต่อไปนี N

สัปดาห์ทีB 1

สัปดาห์ทีB 2

6. สื.อประกอบการฝึ กอบรม
1. เอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม
2. คูม่ ือการฝึ กอบรม
3. ชุดกิจกรรมและใบงาน
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7. ระยะเวลาฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 1 ดังนี N
สัปดาห์ทีB
จุดประสงค์
กิจกรรม
1
เพืBอให้ ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการ การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม
เรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรม
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการ
จัดการเรี ยนรู้ปกติของตนเอง โดยใช้
กระบวนการ PDCR รอบทีB 1

ระยะเวลา
3 ชัวB โมง
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ

8. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพืBอให้ ครูมคี วามรู้เกีBยวกับการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

แหล่งข้ อมูล

การทดสอบ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน ก่อน
การบรรยาย

แบบทดสอบ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

การรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การทดสอบ
มาเป็ นฐาน
ข้ อมูลการ
ฝึ กอบรมและ
เปรี ยบเทียบ
หลังการ
ฝึ กอบรม
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล
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จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เพืBอให้ ครูมคี วามสามารถในการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

แหล่งข้ อมูล

การประเมิน
ความสามารถ
ในการจัด
การเรี ยนรู้โดย
ใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
ตามสภาพจริ ง
ก่อนเริB มการ
ฝึ กอบรม
การประเมิน
ความสามารถ
ในการจัด
การเรี ยนรู้โดย
ใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
ตามสภาพจริ ง
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ชนิดเกณฑ์
การให้ คะแนน

- ครู
- เพืBอนครู
- ผู้วิจยั
- ผู้เรี ยน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน
- ครู
- เพืBอนครู
- ผู้วิจยั
- ผู้เรี ยน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้

การประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั ของผู้เรี ยน
ทีBสะท้ อน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู
ก่อนการ
ฝึ กอบรม และ
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ชนิดเกณฑ์
การให้ คะแนน

- ครู
- ผู้วิจยั
- พฤติกรรม
การเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การทดสอบ
มาเป็ นฐาน
ข้ อมูลการ
ฝึ กอบรมและ
เปรี ยบเทียบ
หลังการ
ฝึ กอบรม
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และวาง
แผนพัฒนา
ผู้เรี ยน
ร่วมกับครู
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9. บันทึกหลังการฝึ กอบรมสัปดาห์ ท. ี 1
9.1 ความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................
9.2 การเชืBอมโยงกับความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านการจัดการเรี ยนรู้
……………………………………………….……………..…………....................................
……………………………………………….……………..…………....................................
9.3 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
1) การวางแผน
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
2) การปฏิบตั ิ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
3) การตรวจสอบ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
4) การสะท้ อนผล
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
9.4 แนวทางการพัฒนาครูในการฝึ กอบรมสัปดาห์ทีB 2
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................

ลงชืBอ ............................................................... ผู้ฝึกอบรม
วันทีB ........ เดือน ..................... พ.ศ. .................
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม สัปดาห์ ท. ี 2
1. ผลการเรี ยนรู้
ครู มีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานเพิBมขึ Nน จากการนํา
แนวคิด ความรู้ และประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ ในสัปดาห์ทีB 1 มาฝึ กปฏิบตั ิจริ งอย่างสอดคล้ องกับ
บริ บทการจัดการเรี ยนรู้ และจากการถอดบทเรี ยนตลอดจนการแลกเปลีB ยนเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการ
สุนทรี ยสนทนา
2. ความคิดรวบยอดหลัก
1. แนวคิด ความรู้
และประสบการณ์จากสัปดาห์ทีB 1

การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
3. ปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยน
การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา

2. การฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง
อย่างสอดคล้ องกับบริ บท
ตามกระบวนการ PDCR

3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
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4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ดําเนินการให้ ครู ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมนํ าความรู้ ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 1 มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ ปกติของ
ตนเอง โดยใช้ กระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิ บัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และสะท้ อนผล
(Reflection) หรื อ PDCR ดังนี N
1. การวางแผน (P) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่ง ให้ ครู วิเ คราะห์ บริ บทการจัดการ
เรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ววางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับ
บริ บท ซึงB อาจเลือกใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึงB หรื อผสมผสานกันหลายรูปแบบ
2. การปฏิบตั ิ (D) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมุ่งให้ ครู นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐานทีBได้ วางแผนไว้ ไปใช้ จดั การเรี ยนรู้จริ งในชันเรี
N ยนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบ (C) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่งให้ ครู วัดและประเมินผลผู้เรี ยน
เกีB ยวกับทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจัยซึBง เป็ นคุณ ลักษณะทีB เป็ นแกน (core) อัน เกิ ดจาก
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกีBยวกับความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเอง
4. การสะท้ อนผล (R) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBม่งุ ให้ ครู ถอดบทเรี ยนและแลกเปลีBยน
เรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) กับเพืBอนครู ทีBเข้ ารับการฝึ กอบรมร่ วมกัน และนํา
ความรู้ และประสบการณ์ ทงของตนเองและเพื
ัN
Bอครู ไปปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานของตนเองต่อไป

การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ทีB 2 จะส่งผลต่อไปยังสัปดาห์ทีB 3 ดังแผนภาพต่อไปนี N
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สัปดาห์ทีB 2

สัปดาห์ทีB 3

6. สื.อประกอบการฝึ กอบรม
1. เอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม
2. คูม่ ือการฝึ กอบรม
3. ชุดกิจกรรมและใบงาน
7. ระยะเวลาฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 2 ดังนี N
สัปดาห์ทีB
จุดประสงค์
2
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

กิจกรรม
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการ
เรี ยนรู้ปกติของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ
PDCR รอบทีB 2

ระยะเวลา
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ

18
8. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพืBอให้ ครูมคี วามรู้เกีBยวกับการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

2. เพืBอให้ ครูมคี วามสามารถในการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

แหล่งข้ อมูล

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

การรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอน
N
การสะท้ อนผล
การประเมิน
ความสามารถ
ในการจัด
การเรี ยนรู้โดย
ใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
ตามสภาพจริ ง
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล
การประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั ของผู้เรี ยน
ทีBสะท้ อน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ชนิดเกณฑ์
การให้ คะแนน

- ครู
- เพืBอนครู
- ผู้วิจยั
- ผู้เรี ยน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

แบบประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั

- ครู
- ผู้วิจยั
- พฤติกรรม
การเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และวาง
แผนพัฒนา
ผู้เรี ยน
ร่วมกับครู
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9. บันทึกหลังการฝึ กอบรมสัปดาห์ ท. ี 1
9.1 ความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................
9.2 การเชืBอมโยงกับความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านการจัดการเรี ยนรู้
……………………………………………….……………..…………....................................
……………………………………………….……………..…………....................................
9.3 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
1) การวางแผน
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
2) การปฏิบตั ิ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
3) การตรวจสอบ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
4) การสะท้ อนผล
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
9.4 แนวทางการพัฒนาครูในการฝึ กอบรมสัปดาห์ทีB 2
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................

ลงชืBอ ............................................................... ผู้ฝึกอบรม
วันทีB ........ เดือน ..................... พ.ศ. .................
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม สัปดาห์ ท. ี 3
1. ผลการเรี ยนรู้
ครู มีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน จากการนําแนวคิด
ความรู้ และประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ ในสัปดาห์ทีB 1 และ 2 มาฝึ กปฏิบตั ิจริ งอย่างสอดคล้ องกับ
บริ บทการจัดการเรี ยนรู้ และจากการถอดบทเรี ยนตลอดจนการแลกเปลีB ยนเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการ
สุนทรี ยสนทนา
2. ความคิดรวบยอดหลัก
1. แนวคิด ความรู้
และประสบการณ์จากสัปดาห์ทีB 1 และ 2

การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
3. ปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยน
การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา

2. การฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง
อย่างสอดคล้ องกับบริ บท
ตามกระบวนการ PDCR

3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
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4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ดําเนินการให้ ครู ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมนํ าความรู้ ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 2 มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ ปกติของ
ตนเอง โดยใช้ กระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิ บัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และสะท้ อนผล
(Reflection) หรื อ PDCR ดังนี N
1. การวางแผน (P) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่ง ให้ ครู วิเ คราะห์ บริ บทการจัดการ
เรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ววางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับ
บริ บท ซึงB อาจเลือกใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึงB หรื อผสมผสานกันหลายรูปแบบ
2. การปฏิบตั ิ (D) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมุ่งให้ ครู นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐานทีBได้ วางแผนไว้ ไปใช้ จดั การเรี ยนรู้จริ งในชันเรี
N ยนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบ (C) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่งให้ ครู วัดและประเมินผลผู้เรี ยน
เกีB ยวกับทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจัยซึBง เป็ นคุณ ลักษณะทีB เป็ นแกน (core) อัน เกิ ดจาก
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกีBยวกับความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเอง
4. การสะท้ อนผล (R) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBม่งุ ให้ ครู ถอดบทเรี ยนและแลกเปลีBยน
เรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) กับเพืBอนครู ทีBเข้ ารับการฝึ กอบรมร่ วมกัน และนํา
ความรู้ และประสบการณ์ ทงของตนเองและเพื
ัN
Bอครู ไปปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานของตนเองต่อไป

การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ทีB 3 จะส่งผลต่อไปยังสัปดาห์ทีB 4 ดังแผนภาพต่อไปนี N
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สัปดาห์ทีB 3

สัปดาห์ทีB 4

6. สื.อประกอบการฝึ กอบรม
1. เอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม
2. คูม่ ือการฝึ กอบรม
3. ชุดกิจกรรมและใบงาน
7. ระยะเวลาฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 3 ดังนี N
สัปดาห์ทีB
จุดประสงค์
3
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

กิจกรรม
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการ
เรี ยนรู้ปกติของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ
PDCR รอบทีB 3

ระยะเวลา
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
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8. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพืBอให้ ครูมคี วามรู้เกีBยวกับการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

2. เพืBอให้ ครูมคี วามสามารถในการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

แหล่งข้ อมูล

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

การรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอน
N
การสะท้ อนผล
การประเมิน
ความสามารถ
ในการจัด
การเรี ยนรู้โดย
ใช้ วจิ ยั เป็ นฐาน
ตามสภาพจริ ง
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล
การประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั ของผู้เรี ยน
ทีBสะท้ อน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ชนิดเกณฑ์
การให้ คะแนน

- ครู
- เพืBอนครู
- ผู้วิจยั
- ผู้เรี ยน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

แบบประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั

- ครู
- ผู้วิจยั
- พฤติกรรม
การเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และวาง
แผนพัฒนา
ผู้เรี ยน
ร่วมกับครู
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9. บันทึกหลังการฝึ กอบรมสัปดาห์ ท. ี 1
9.1 ความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................
9.2 การเชืBอมโยงกับความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านการจัดการเรี ยนรู้
……………………………………………….……………..…………....................................
……………………………………………….……………..…………....................................
9.3 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
1) การวางแผน
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
2) การปฏิบตั ิ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
3) การตรวจสอบ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
4) การสะท้ อนผล
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
9.4 แนวทางการพัฒนาครูในการฝึ กอบรมสัปดาห์ทีB 2
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................

ลงชืBอ ............................................................... ผู้ฝึกอบรม
วันทีB ........ เดือน ..................... พ.ศ. .................
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม สัปดาห์ ท. ี 4
1. ผลการเรี ยนรู้
ครู มีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน จากการนําแนวคิด
ความรู้ และประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ ในสัปดาห์ทีB 1, 2 และ 3 มาฝึ กปฏิบตั ิจริ งอย่างสอดคล้ องกับ
บริ บทการจัดการเรี ยนรู้ และจากการถอดบทเรี ยนตลอดจนการแลกเปลีB ยนเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการ
สุนทรี ยสนทนา
2. ความคิดรวบยอดหลัก
1. แนวคิด ความรู้
และประสบการณ์จากสัปดาห์ทีB 1 , 2 และ 3

การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
3. ปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยน
การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา

2. การฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง
อย่างสอดคล้ องกับบริ บท
ตามกระบวนการ PDCR

3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
1. แนวคิดเกีBยวกับการเรี ยนรู้สกู่ ารคิดและการวิจยั
2. สมรรถนะของครูนกั วิจยั
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน มี 4 รู ปแบบดังนี N
3.1 ผู้สอนนําผลการวิจยั มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
3.3 ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
3.4 ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. การถอดบทเรี ยน (AAR) การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ และสุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
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4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ครูมีความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ดําเนินการให้ ครู ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมนํ าความรู้ ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 3 มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการเรี ยนรู้ ปกติของ
ตนเอง โดยใช้ กระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิ บัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และสะท้ อนผล
(Reflection) หรื อ PDCR ดังนี N
1. การวางแผน (P) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่ง ให้ ครู วิเ คราะห์ บริ บทการจัดการ
เรี ยนรู้ ของตนเองแล้ ววางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับ
บริ บท ซึงB อาจเลือกใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึงB หรื อผสมผสานกันหลายรูปแบบ
2. การปฏิบตั ิ (D) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBมุ่งให้ ครู นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐานทีBได้ วางแผนไว้ ไปใช้ จดั การเรี ยนรู้จริ งในชันเรี
N ยนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบ (C) เป็ นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมทีB มุ่งให้ ครู วัดและประเมินผลผู้เรี ยน
เกีB ยวกับทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจัยซึBง เป็ นคุณ ลักษณะทีB เป็ นแกน (core) อัน เกิ ดจาก
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกีBยวกับความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเอง
4. การสะท้ อนผลในภาพรวม (R) เป็ นกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBม่งุ ให้ ครู ถอดบทเรี ยนและ
แลกเปลีB ยนเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) กับเพืB อนครู ทีBเข้ ารั บการฝึ กอบรม
ร่ วมกัน และนําความรู้ และประสบการณ์ ทังN ของตนเองและเพืBอครู ไปปรั บปรุ งและพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานของตนเองต่อไป

การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ทีB 4 จะส่งผลต่อไปยังการพัฒนาตนเองต่อไปดังแผนภาพ
ต่อไปนี N
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สัปดาห์ทีB 4

การพัฒนา
ตนเองต่อไป

6. สื.อประกอบการฝึ กอบรม
1. เอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม
2. คูม่ ือการฝึ กอบรม
3. ชุดกิจกรรมและใบงาน
7. ระยะเวลาฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานสําหรับครู ระดับการศึกษาขันพื
N Nนฐาน
ใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมในสัปดาห์ทีB 4 ดังนี N
สัปดาห์ทีB
จุดประสงค์
4
เพืBอให้ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

กิจกรรม
นําความรู้ทีBได้ รับจากการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
มาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับงานการจัดการ
เรี ยนรู้ปกติของตนเอง โดยใช้ กระบวนการ
PDCR รอบทีB 4

ระยะเวลา
วัน – เวลา
ทีBสอน
ตามปกติ
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8. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพืBอให้ ครูมคี วามรู้เกีBยวกับการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

2. เพืBอให้ ครูมคี วามสามารถในการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน

แหล่งข้ อมูล

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

การรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน
หลังเสร็ จสิ Nน
ขันตอน
N
การสะท้ อนผล
การทดสอบ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน
หลังการเสร็ จ
สิ Nนการฝึ กอบรม
การประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ตามสภาพจริ ง
หลังการฝึ กอบรม
เมืBอเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

แบบรายงาน
ตนเองเกีBยวกับ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

แบบทดสอบ
ความรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐาน

- ครู

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน
ชนิดเกณฑ์
การให้ คะแนน

- ครู
- เพืBอนครู
- ผู้วิจยั
- ผู้เรี ยน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และพัฒนา
ครูรายบุคคล
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จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัด
การประเมิน
ทักษะการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการ
วิจยั ของผู้เรี ยน
ทีBสะท้ อน
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู
หลังการฝึ กอบรม
เมืBอเสร็ จสิ Nน
ขันตอนการ
N
สะท้ อนผล

เครืB องมือวัด
แบบประเมิน
ทักษะการ
เรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการ
วิจยั

แหล่งข้ อมูล
- ครู
- ผู้วิจยั
- พฤติกรรม
การเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
- ชิ Nนงานของ
ผู้เรี ยน

แนวทาง
การพัฒนา
นําผล
การประเมิน
มาวิเคราะห์
และวาง
แผนพัฒนา
ผู้เรี ยน
ร่วมกับครู
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9. บันทึกหลังการฝึ กอบรมสัปดาห์ ท. ี 1
9.1 ความรู้เกีBยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................
9.2 การเชืBอมโยงกับความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านการจัดการเรี ยนรู้
……………………………………………….……………..…………....................................
……………………………………………….……………..…………....................................
9.3 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
1) การวางแผน
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
2) การปฏิบตั ิ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
3) การตรวจสอบ
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
4) การสะท้ อนผล
………………………………......……….……………..…………....................................
…………………………………….....….……………..…………....................................
9.4 แนวทางการพัฒนาครูในการฝึ กอบรมสัปดาห์ทีB 2
…………………………………………….……………..…………....................................
…………………………………………….……………..…………....................................

ลงชืBอ ............................................................... ผู้ฝึกอบรม
วันทีB ........ เดือน ..................... พ.ศ. .................
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แบบทดสอบวัดความรู้ เรื. อง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
ก่ อนการฝึ กอบรม
(สําหรับครู ท. เี ข้ าร่ วมการฝึ กอบรม)
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แบบทดสอบวัดความรู้ เรื. องการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
คําชีแ% จง 1. แบบทดสอบฉบับนี Nเป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ
2. โปรดทําเครืB องหมาย X บนตัวเลือกทีBถกู ต้ องทีBสดุ ให้ ครบทุกข้ อ ภายในเวลา 20 นาที
1. แนวคิดหลักของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานตรงกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งความรู้และนวัตกรรม
ข. การพัฒนามุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพึงB พาตนเองได้
ค. การเรี ยนรู้ ทีBสง่ เสริ มคุณลักษณะใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ง. การเรี ยนรู้ ทีBมงุ่ สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
2. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีทีBมาจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีBแก้ ไขเพิBมเติม (ฉบับทีB 3) พ.ศ. 2553 มาตราใด
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา 23
ค. มาตรา 24
ง. มาตรา 26
3. คําว่า “ใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้” มีความหมายสอดคล้ องกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. ผู้เรี ยนค้ นคว้ างานวิจยั ในการเรี ยนรู้
ข. ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
ค. ผู้เรี ยนและผู้สอนร่ วมกันทําวิจยั ในการเรี ยนรู้
ง. ผู้เรี ยนและผู้สอนเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้ กระบวนการวิจยั
4. ข้ อใดคือสาระสําคัญทีBชดั เจนมากทีBสดุ ของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ข. กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถทําวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ค. กระบวนการพัฒนาผู้สอนให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจยั เพืBอแสวงหาความรู้ใหม่
ง. กระบวนการพัฒนาผู้สอนให้ สามารถทําวิจยั สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ
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5. กระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตรงกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. การวิจยั และการจัดการเรี ยนรู้สคู่ ณ
ุ ภาพผู้เรี ยน
ข. การวิจยั สู่การจัดการเรี ยนรู้ทีBมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ค. การจัดการเรี ยนรู้บนฐานการวิจยั สูก่ ารสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ง. การจัดการเรี ยนรู้และการวิจยั เป็ นเรืB องเดียวกันทีBสามารถบูรณาการกันได้ อย่างลงตัว
6. รูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีกีBรูปแบบ
ก. 2 รู ปแบบ
ข. 3 รู ปแบบ
ค. 4 รู ปแบบ
ง. 5 รู ปแบบ
7. เป้าหมายสําคัญทีBสดุ ของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานคือข้ อใด
ก. ผลสัมฤทธิrทางการเรี ยน
ข. การใฝ่ รู้และกระบวนแสวงหาความรู้
ค. ความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนรู้
ง. นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ทีBเหมาะสมกับผู้เรี ยน
8. การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ชว่ ยส่งเสริ มคุณลักษณะด้ านใดของผู้เรี ยนมากทีBสดุ
ก. ความมีวินยั
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความซืBอสัตย์สจุ ริ ต
ง. ความเคารพในความเป็ นมนุษย์
9. การถอดบทเรี ยนหลังเสร็ จสิ Nนการปฏิบตั ชิ ว่ ยส่งเสริ มสิBงใดมากทีBสดุ
ก. เพิBมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ใิ ห้ สงู ขึ Nน
ข. การช่วยเหลือเกื Nอกูลกันระหว่างผู้ร่วมงาน
ค. การเข้ าใจเป้าหมายและวิธีการปฏิบตั ติ รงกัน
ง. การทํางานร่วมกันอย่างยุตธิ รรม
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10. แหล่งศึกษาค้ นคว้ าในข้ อใดทีBมีความน่าเชืBอถือมากทีBสดุ
ก. หนังสือพิมพ์
ข. วารสาร
ค. สารานุกรม
ง. หนังสือประกอบการจัดการเรี ยนรู้
11. ข้ อมูลด้ านการศึกษาทีBอยูใ่ น website ส่วนมากจะอยู่ในกลุม่ website ตามข้ อใด
ก. .edu
ข. .com
ค. .net
ง. .gov
12. กระบวนการเรี ยนรู้ทีBมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
คือกระบวนการเรี ยนรู้ทีBมีลกั ษณะตามข้ อใด
ก. การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ข. การเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่วม
ค. การบูรณาการเนื Nอหาตามสภาพจริ ง
ง. สอดคล้ องกับธรรมชาติและความสนใจของผู้เรี ยน
13. การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีองค์ประกอบสําคัญจําเป็ นตามข้ อใด
ก. จุดประสงค์
สาระสําคัญ สืBอการเรี ยนรู้ การประเมินผล
ข. จุดประสงค์
สาระสําคัญ กิจกรรม
การประเมินผล
ค. ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ สาระสําคัญ กระบวนการเรี ยนรู้
การประเมินผล
ง. ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ สาระสําคัญ กิจกรรมการเรี ยนรู้
การประเมินผล
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14. ผลการเรี ยนรู้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความหมายตามข้ อใด
ก. ผลการเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBคาดหวังให้ เกิดกับผู้เรี ยนระหว่างการเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ กิจกรรมทีBต้องจัดการเรี ยนรู้
ข. ผลการเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBตกตะกอนในตัวผู้เรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBผ้ เู รี ยนต้ องรู้และปฏิบตั ไิ ด้ ตามลําดับขันตอน
N
ค. ผลการเรี ยนรู้ คือ คุณภาพโดยรวมของผู้เรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ คุณภาพแบบแยกย่อยของผู้เรี ยน
ง. ผลการเรี ยนรู้ คือ เป้าหมายปลายทางของการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ เป้าหมายระหว่างทางของการจัดการเรี ยนรู้
15. กระบวนการเรี ยนรู้มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมากทีBสดุ ตามข้ อใด
ก. ทําให้ การเรี ยนรู้มีเป้าหมายชัดเจน
ข. ทําให้ การเรี ยนรู้มีวิธีการทีBมีประสิทธิภาพ
ค. ส่งเสริ มการคิดและการเรี ยนรู้ทีBเป็ นระบบของผู้เรี ยน
ง. ส่งเสริ มการบรรลุผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนตามเกณฑ์ทีBกําหนด
16. บทบาทของครูยคุ ใหม่สําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานคือข้ อใด
ก. ออกแบบหลักสูตร การเรี ยนรู้ และประเมินผล
ข. เชืBอมโยงประสานงานกับผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน
ค. วิจยั คิดค้ นสร้ างสืBอและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ทีBเป็ นประโยชน์
ง. เอื Nออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
17. ข้ อใดเป็ นบทบาทผู้เอื Nออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้สําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานมากทีBสดุ
ก. กระตุ้นให้ คิด อภิปราย และแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ข. ให้ ข้อมูลและความรู้ทีBถกู ต้ องเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
ค. กําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน
ง. กําหนดภาระงานตลอดจนชิ Nนงานและเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน

37
18. ผู้สอนควรให้ สิBงใดกับผู้เรี ยนมากทีBสดุ สําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. คําตอบทีBถกู ต้ อง
ข. ขันตอนการเรี
N
ยนรู้ทีBถกู ต้ อง
ค. กระบวนการเรี ยนรู้ทีBเหมาะสม
ง. วิธีการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
19. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งสําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. ใช้ ผ้ ปู ระเมินหลายฝ่ าย
ข. ใช้ วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย
ค. การประเมินหลายครังN ในช่วงเวลาการเรี ยนรู้
ง. ตัดสินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินอย่างยุตธิ รรม
20. ข้ อใดคือการใช้ ผลการประเมินตามสภาพจริ งสําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
อย่างคุ้มค่ามากทีBสดุ
ก. นํามาเขียนรายงานผลการจัดการเรี ยนรู้
ข. นํามาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรี ยนในทันทีทนั ใด
ค. นํามาใช้ ประกอบการตัดสินระดับผลการเรี ยนเมืBอสิ Nนปี การศึกษา
ง. นํามาเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการพัฒนาผู้เรี ยนในหน่วยการเรี ยนถัดไป

*********************************************************
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แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
ก่ อนการฝึ กอบรม
(ใช้ สําหรับผู้วิจยั ประเมินผู้สอน บุคคลภายนอกประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมินตนเอง)
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
(ใช้ สําหรับผู้วิจยั ประเมินผู้สอน บุคคลภายนอกประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมินตนเอง)
คําชีแ% จง โปรดพิจารณาข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วทําเครืB องหมาย  ลงในช่องความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานให้ ครบทุกรายการ

ทีB
1

รายการประเมิน

กําหนดผลการเรี ยนรู้สะท้ อนสาระสําคัญกระบวนการ
เรี ยนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 กําหนดสาระสําคัญได้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้
3 กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้
และสาระสําคัญ
4 ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ทีBกระตุ้นคุณลักษณะใฝ่ รู้ การคิด
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5 ใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ทีBสอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้
6 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มการคิด ตังข้
N อสงสัย
หรื อปั ญหาทีBต้องการคําตอบ
7 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ค้นคว้ าหาความรู้
ด้ วยวิธีการทีBหลากหลาย
8 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์
ความน่าเชืBอถือของข้ อมูล
9 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสรุปความรู้
ด้ วยตนเอง
10 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ความรู้ของตนเองกับบุคคลอืBน

ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีBสดุ
ทีBสดุ
กลาง
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ทีB

รายการประเมิน

11 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองด้ วยวิธีการต่างๆ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืBอง
12 ใช้ วิธีการและเครืB องมือการประเมินทีBหลากหลาย
สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
13 ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนืBอง
ในช่วงเวลาการเรี ยนรู้
14 สืบค้ นงานวิจยั มาสนับสนุนการออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู้
15 ทําวิจยั เพืBอแก้ ปัญหาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทันทีทนั ใด
ด้ วยกระบวนการทีBเป็ นระบบ

ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
น้ อย
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
ทีBสดุ
ทีBสดุ
กลาง
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แบบประเมินทักษะการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยของผู้เรี ยน
ก่ อนการฝึ กอบรม
(ใช้ สําหรับผู้สอนประเมินผู้เรี ยน ผู้วิจยั ประเมินผู้เรี ยน ผู้เรี ยนประเมินตนเอง)
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แบบประเมินทักษะการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย
(ใช้ สําหรับผู้สอนประเมินผู้เรี ยน ผู้วิจยั ประเมินผู้เรี ยน ผู้เรี ยนประเมินตนเอง)
คําชีแ% จง โปรดพิจารณาข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วทําเครืB องหมาย  ลงในช่องทักษะการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจยั ให้ ครบทุกรายการ

ทีB
1
2
3

รายการประเมิน

กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
กําหนดปั ญหาหรื อสิBงทีBต้องการรู้ได้ ด้วยตนเอง
กําหนดวิธีการศึกษาค้ นคว้ าเพืBอให้ ได้ คําตอบ
ได้ ด้วยตนเอง
4 ดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ได้ ด้วยตนเอง
5 ประเมินความน่าเชืBอถือของความรู้ทีBศกึ ษา
ค้ นคว้ าโดยใช้ วิธีการทีBเหมาะสมได้
6 วิเคราะห์และสรุปคําตอบของปั ญหา
หรื อสิBงทีBต้องการรู้ได้ ด้วยตนเอง
7 แลกเปลีBยนเรี ยนรู้ความรู้ของตนเอง
กับบุคคลอืBนได้
8 เคารพในความแตกต่างทางความคิดเห็น
9 ใช้ หลักฐานข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
10 ค้ นคว้ าหาความรู้ทีBต้องการด้ วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ

ทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจยั
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีBสดุ
กลาง
ทีBสดุ
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เอกสารประกอบการเรี ยนรู้
เรื. อง

การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน

48
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การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
อาจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล

สาขาการวิจั ยและพัฒนาหลักสู ต ร
บัณฑิ ต วิทยาลัย มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ

เค้ าโครงสาระสํ าคัญ
1. แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้ ส่ ู ก ารคิดและการวิจัย
2. สมรรถนะของครู นักวิจัย
3. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
4. การถอดบทเรี ยน การแลกเปลียนเรี ยนรู้
และสุ ทรียสนทนา
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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สั งคมปั จ จุบั นเป็ นสั งคมฐานความรู้
(knowledge – based society)
เป็ นสั งคมแห่ งการสร้ างสรรค์ (creative – based society)
และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต (lifelong learning)
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไข
เพิ มเติ มฉบับที 3 พ.ศ. 2554 มาตรา 7 มี ใจความตอน
หนึง ว่ าในกระบวนการเรีย นรู้ ต้ องมุ่ งปลู ก ฝังให้ ผ้ ูเ รีย น
รู้ จัก พึง ตนเอง มี ความริ เริ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้
และเรี ยนรู้ด้ วยตนเองตลอดชี วิต
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

“การเรี ยนร้ ู ”
ไม่ จํากัดอยู่เฉพาะห้ องสี เหลียม
การเรียนรู้มีอยู่รอบตัว
จะเกิดทีชุมชนหรื อทีบ้ าน
สามารถนําไปปรับใช้ กับ ชี วิตได้ จริ ง
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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มาตรา 22

ผู้เ รีย นสําคัญ ที สุด
พั ฒนาเต็ม ตามศั กยภาพ
ความรู้

มาตรา 23

บู รณาการ

คุณธรรมจริย ธรรม
กระบวนการเรี ยนรู้

มาตรา 24
มาตรา 26

การจั ดกระบวนการเรีย นรู้

ผู้เรี ยน

ใช้ ผลการวิจั ย สนับ สนุ น
การประเมิ นตามสภาพจริง
ใช้ ผลการประเมิ นเพือ พัฒ นาผู้เรีย น
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

มาตรา 24 (5) ได้ กําหนดไว้ ว่าการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ส ถานศึก ษา
และหน่ ว ยงานทีเกี ยวข้ องส่ งเสริ ม และสนั บสนุน ให้ ผ้ ู สอนสามารถจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื อการเรี ยน และอํา นวยความสะดวก
เพือให้ ผ้ ู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ และมีค วามรอบรู้ รวมทัWง สามารถใช้ ก ารวิจั ย
เป็ นส่ วนหนึง ของกระบวนการเรี ย นรู้ ทัWง นีWผ้ ูส อนและผู้เรี ย นอาจเรี ยนรู้
ไปพร้ อ มกั นจากสื อ การเรี ยนการสอนและแหล่ง วิทยาการประเภทต่ างๆ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
การจั ดการเรี ยนรู้ ทีม่ ุ งเน้ น
ให้ ผู้เรี ยนใช้ การวิจัยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ใช้ ผลการวิ จัยมาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
รวมทัW งผู้สอนทําวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

การจัด การเรี ยนรู้โดยใช้ การวิจัย เป็ นฐาน
(Research – Based Instruction)
เป็ นกระบวนการพัฒ นาผู้ เรี ยน
ให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นเครืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ คิดค้ นหาคําตอบ
และส่ งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด คุณลั กษณะการเรี ยนรู้
ของตนเองตลอดชี วิต ผู้ สอนมีบทบาทจั ดการเรี ยนรู้
โดยยึ ดผู้เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ และเรี ยนตามศักยภาพ
ของตนเอง ด้ วยกระบวนการวิจัย
มารุต พัฒ ผล : 2554
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ผลการวิจัยทีผ่านมา
พบว่ า การทีครู ใช้ ก ารจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจั ยเป็ นฐาน
จะส่ งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยนเกิด การเรีย นรู้ไ ด้ อ ย่ างมี คุณ ภาพ มี ความรู้
ในเนืW อหาสาระและคุ ณ ลัก ษณะด้ านการใฝ่ รู้ และการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองผ่ านกระบวนการวิ จัย
(สถาพร ภูผ าใจ. 2554 , สราวุธ ชั ยยอง. 2552 ,
จริ ย า สมาคม. 2552 , ดวงทิ พย์ กรี มนตรี. 2551 ,
ภิ ญ ญาพัชญ์ กาวิน คํา. 2549 , วรรวิส า มู ณีผ ล. 2547)
มารุต พัฒ ผล : 2554

กระบวนทั ศน์ ใหม่ ก ารจั ดการเรียนรู้ โดยใช้ วิจั ยเป็ นฐาน
จากพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุท ธศักราช 2542
และที แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับ ที 3) พุ ทธศักราช 2553
มาตรา 24(5) ผู้ สอนต้ องมีกระบวนทั ศน์ ใหม่ คือ

การทํา งาน, การจัดการเรี ยนรู้
และการวิจัยเป็ นเรือ งเดียวกัน
ทีเราสามารถบูรณาการเข้ ากัน ได้
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
1. ผู้ส อนนําผลการวิ จั ยมาใช้ ในการจัด การเรี ยนรู้
2. ผู้เ รีย นศึ ก ษาค้ นคว้ าผลการวิจัยในการเรียนรู้
3. ผู้เ รีย นใช้ การวิ จัยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
4. ผู้ส อนทําวิจัยควบคู่ กั บการจั ดการเรี ยนรู้
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

แนวทางที 1
ผู้ สอนนํา ผลการวิ จัยมาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้

มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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ตัวอย่ างผลการวิจัยทีผ่านมา
- ผลการวิจัยการเรี ยนรู้ ที สมดุลของสมองสองซี ก
- ผลการวิจัยทฤษฎี เซลล์ กระจกเงา
- ผลการวิจัย วิธีการจัดการเรีย นรู้ กับปริ มาณการเรี ยนรู้
- ผลการวิจัยการแลกเปลียนเรีย นรู้
- ผลการวิจัยการถอดบทเรีย น
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

เซลล์ สมองและเส้ นใยประสาท
คนเราโดยทัวไปจะมีจํานวนเซลสมอง
ทีเพีย งพอต่อการคิด และการดํารงชีวิ ต
เซลล์ส มองไม่ สามารถเพิม จํานวนได้
แต่พ ัฒนาการของสมองเกิดจาก
การเพิม ขึนW ของ “เส้ น ใยประสาท
(Dendrites)”
สมองสามารถพัฒนาได้ ตลอดเวลา
หากเราใช้ สมองในการคิดอยู่ เสมอ
ซึ งจะทําให้ ส มองสร้ างเส้ นใยประสาทเพิมขึนW
มารุ ต พัฒผล : 2554
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 : 2554

การตรวจสอบการใช้ ส มองของผู้ เรียน
คําชีW แจง ให้ ผู้เ รียนอ่ านข้ อความในแต่ ละข้อแล้ว เลือกสิ งทีต รงกับตนเอง
ซีกซ้ าย

ซีกขวา

1. ไม่ ชอบความเสีย ง

1. ชอบความเสี ยง

2. เริม งานใหม่เมือ งานเก่ าเสร็จ แล้ ว

2. เริ มงานใหม่ข ณะที งานอืนยัง ไม่เสร็ จ

3. ใช้ เ หตุผลในการทํา งาน

3. ใช้ จิ นตนาการและความรู้สึก ในการทํา งาน

4. พยายามหาวิ ธี การทํา งานที ดีที สุด

4. พยายามหาวิธี ก ารใหม่ๆ ในการทํา งาน

5. คิ ดเรื องราวต่ างๆ เป็ นภาษาในสมอง

5. คิดเรือ งราวต่ างๆ เป็ นภาพในสมอง

6. กําหนดเวลาการทํา งานชั ดเจน

6. กําหนดเวลาทํา งานอย่า งคร่ าวๆ

7. กําหนดกฎเกณฑ์ การทํา งานอย่า งเป็ นระบบ

7. กําหนดกฎเกณฑ์ ก ารทํา งานแบบยื ดหยุ่น

8. ต้ องการวิธี ก ารทํา งานที ชัดเจน

8. แสวงหาวิธี ก ารทํา งานด้ วยตนเอง
มารุ ต พัฒผล : 2554
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!    : 2554

ทฤษฎีเซลล์ กระจกเงา
(Mirror Neuron Theory )
นั กวิทยาศาสตร์ แห่ งมหาวิทยาลัย พาร์ ม่า ประเทศอิตาลี
พบว่ าสมองของลิ งมีเซลล์ชนิ ดหนึ ง
ทํา หน้ าทีเลียนเบบพฤติกรรม
ทํา ให้ ลิงแสดงอาการ ท่ าทาง นิ สัยเหมือนลิงตัวอืน
การวิจัยต่ อมาพบว่ าในสมองคนมีเซลล์ ชนิ ดนี Wเหมือนกั น
เรี ยกเซลล์ ชนิ ดนี Wว่า เซลล์ กระจกเงา
มารุต พัฒ ผล : 2554
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เซลล์ กระจกเงา หรือ Mirror Neuron
ทํา หน้ าที สะท้ อนภาพคนอืนๆ ที เรามองเห็ น
เสมือนว่ าเป็ นกระจกเงาทีสะท้ อนภาพทุกอย่ างเข้ าไป
โดยการทํา งานของเซลล์กระจกเงานี W
จะกระตุ้นให้ สมองส่ วนอืนๆ
เกิดกระบวนการทํา งานต่ อเนื องตามมา
สุ ดท้ ายจะทํา ให้ เรามีค วามรู้ สึก
เช่ นเดีย วกันกับคนทีเรากําลั งจ้ องมองอยู่
มารุต พัฒ ผล : 2554

ทีสําคั ญคือ
นักวิท ยาศาสตร์ พบว่ า เซลล์ กระจกเงา
มี ผลทําให้ มนุษย์ เลียนแบบพฤติกรรมที เห็น
มารุต พัฒ ผล : 2554
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พ่อแม่ คือกระจกเงาของลูก
ครู อาจารย์ คือกระจกเงาของศิษย์

มารุต พัฒ ผล : 2554

กระจกเงาเรามีไว้ ส่ องหน้ า
ครู อยากรู้ ตั วครู เป็ นอย่ างไร

ให้ ร้ ู ว่า ดีเด่ น เป็ นไฉน
เชิ ญ ดูเด็กทีได้ สั งสอนมา

เด็กนัWน ไซร้ เปรี ยบได้ ดั งกระจก ไม่ ต้องยกขึW นดู กร็ ้ ู ว่า
ครู มีลักษณะล้วนควรบูชา
หรื อว่ า เลวหนั กหนาน่ า อับอาย
อันกระจกบานนีWมีส มบัติ
แต่ ถ้าตั วดีแน่ แม้ ตัวตาย

ภาพแน่ ชัด สิ ง เปืW อนไม่เลือนหาย
ภาพยัง ฉายคนเห็น งามเด่ น เอย
ม.ล.ปิ น มาลากุล
มารุต พัฒ ผล : 2554
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วิธี การจั ดการเรี ยนรู้ กับ ปริ มาณการเรีย นรู้ ข องผู้เรี ย น
บรรยาย 5%

อ่า น 10%
สือ เคลือ นไหว 20%
สาธิต 30%
อภิ ป รายกลุ่ ม 50%
ปฏิ บัติ จ ริง 75%
สอนผู้อ ืนต่ อ 90%
มารุต พัฒ ผล : 2554

การแลกเปลียนเรียนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ที เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรีย นหรื อสมาชิ ก
ของกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกขัW นตอน สามารถ
แสดงผลงานและความคิดเห็ น แลกเปลียนประสบการณ์
ซึ งกันและกัน โดยมีผ้ ูนํา กลุ่มหรื อผู้ สอนสรุป สาระสํ าคัญ
เพือสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ การแลกเปลียนเรี ยนรู้
จะก่ อให้ เกิดคุ ณลักษณะความเคารพในความเป็ นมนุษ ย์
และใจกว้ างยอมรั บความคิดเห็ นของผู้อืน
มารุต พัฒ ผล : 2554
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การถอดบทเรี ยน
(Lesson - Learned)
(After Action Review)
มารุต พัฒ ผล : 2554

การถอดบทเรี ยน
หมายถึง

การวิเคราะห์ สิ งทีได้ เรี ย นรู้ หลังเสร็ จสิ W นการปฏิบัติ
หรื อการทํากิจ กรรมต่ างๆ เพือจัด การความรู้
ทีเป็ นประโยชน์ ส่ ง ผลทําให้ การปฏิบัติ
หรื อการทํากิจ กรรมเหล่ านัWนมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ Wน
เป็ นการกระตุ้น ให้ คณะทํางานเกิดความตื นตั ว
และมีค วามรู้ สึ กผู กพัน (involve) อยู่กับสิง ทีทํา
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางที 2
ผู้ เรี ยนศึ กษาค้ นคว้าผลการวิจัยในการเรียนรู้

มารุ ต พัฒ ผล : 2554

แหล่ งศึกษาค้ นคว้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วารสารการวิจัย
วารสารการวิจัยเฉพาะสาขา
วิทยานิพนธ์ / ปริ ญญานิ พนธ์
บทคัดย่ องานวิจัย
สารานุ กรม
ตํารา
พจนานุ กรม
แหล่ งข้ อมู ล online

มารุต พัฒ ผล : 2554
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เชือถือได้น้อย
เอกสาร online
หนังสือพิม พ์
ร่ างเอกสารต่างๆ
เอกสารการประชุม
วิท ยานิพนธ์
วารสารทัว ไป

ระดับ
ความเชือถือได้

วารสารวิชาการทีมี
peer review
หนังสือ ตํา รา
ผลการวิจยั

เชือถือได้สู ง

สารานุกรม
มารุต พัฒ ผล : 2554

ประเภทของแหล่ งข้ อมูล online
.com
.edu
.gov
.org
.net

A commercial site
A college or university
The government
An organization
A community network
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางที 3
ผู้ เรี ยนใช้ การวิจัยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้

มารุ ต พัฒ ผล : 2554

สาระสําคัญทีควรเรี ยนรู้
- กระบวนการเรี ยนรู้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
- หน่ วยการเรีย นรู้ที ผ้ ูเรี ย นใช้ ก ารวิจั ยเป็ นกระบวนการเรีย นรู้
- กระบวนการเรี ยนรู้ ทีส ามารถนํา มาใช้ ในการเรี ย นรู้
โดยใช้ วิจัย เป็ นฐาน
- ตัว อย่ างหน่ วยการเรี ยนรู้ที ผ้ ูเ รีย นใช้ ก ระบวนการวิจั ย
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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กระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ
1. การเรีย นรู้ แบบมี ส่วนร่ วม
2. การเรีย นรู้ มีลักษณะเป็ นแนวราบ
มีปฏิสัมพั นธ์ ระหว่ างผู้ สอนกับ ผู้เรี ยนผู้เรี ยนกับ ผู้เรี ยน
3. มีการแลกเปลี ยนเรีย นรู้ สร้ างความมันใจ
และความชั ด เจนในสิ งที เรีย นรู้
4. การเรีย นรู้ แบบบู รณาการตามสภาพจริง
5. สอดคล้ อ งกับธรรมชาติผ้ ู เรีย นที เป็ น Gen Y , Z
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู้ ทีครบวงจรในเรื องหนึง โดยนํา main concept มาเรี ย บเรี ยงกัน
แล้ วกํา หนดหัวเรื อง (Theme) จั ดกิ จ กรรมสอดคล้ องกั บจุด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้
ตามความสนใจ ความต้ อ งการ หรื อ ปัญหาของผู้เ รี ยน
โดยมี ผ้ ูส อนเป็ นผู้ เอื Wออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
เพือให้ ผ้ ู เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ตามผลการเรี ยนรู้ (learning outcome) ทีกํา หนด
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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ผลการเรียนรู้
Learning Outcome
คือสิ ง ทีผู้เรี ยนแสดงให้ ปรากฏ
ภายหลัง เมือผ่ านการเรีย นรู้ ทีผ้ ู สอน คาดหวังไว้ ใ นช่ วงเวลาทีกาํ หนด

จุดประสงค์ ก ารเรี ยนรู้
Learning Objective
คือสิ ง ทีผู้เรี ย นจะต้ องให้ ความสํา คัญ ว่ าจะเรี ยนรู้ อะไรบ้ าง
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

Keywords
คําศัพท์ ทีเป็ นกุญแจ
สํ าหรั บเปิ ดไขดึงเอาความทรงจําออกมาใช้
สํ าหรั บจัด ระเบี ยบและใช้ ป ระโยชน์ จ ากสารสนเทศ
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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การเรียนรู้ ทีฝังลึก Deep Knowledge
1. ข้ อมู ล

2. หัวข้ อ
3. SUB CONCEPT
Deep Knowledge

4. MAIN CONCEPT
วิชัย วงษ์ใ หญ่: 2554

กระบวนเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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กระบวนการวิจัยสํ าหรั บผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ขัWนกํา หนดปัญหา
ขัWนเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขัWนวิเคราะห์ ข้อมูล
ขัWนสรุปผล
ขัWนแลกเปลียนเรียนรู้
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

ข้ อกําหนดการนํา กระบวนการวิจัยสําหรั บผู้เรี ยน
ไปดําเนิ นการจั ดการเรี ยนรู้
1. ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ ให้ ค รบทุกขัWนตอน
ของกระบวนการ และจะข้ ามขัWนตอน
หรื อสลับขัWนตอนไม่ ได้
2. ใช้ แต่ ละขัW นตอนเป็ นตั วตัWงโดยมีกิจกรรมแทรก
3. ใช้ ทักษะกระบวนการอืนๆ
บูรณาการไปกั บกิจกรรมทีผ้ ู เรี ยนปฏิ บัติ
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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ประเภทการวิจัยทีผู้เรียนสามารถนํามาใช้
เป็ นกระบวนการเรียนรู้
1. การวิจัยเชิ งบรรยายหรื อพรรณนา
2. การวิจัยเชิ งทดลอง
3. การวิจัยเชิ งประวัติศาสตร์
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

การวิจัยเชิ งบรรยายหรื อพรรณนา
(Descriptive research)
เป็ นการวิจั ยเพือค้ น หาข้ อเท็จจริ งในสภาพการณ์ ห รื อภาวการณ์
ของสิง ทีเป็ นอยู่ ในปั จจุ บันว่ า เป็ นอย่ า งไร การวิจัยประเภทนีW
มักจะทํา การสํ า รวจ หรื อหาความสัมพั นธ์ ต่าง ๆ เกียวกับ
พฤติ กรรม ความเชื อ ความคิดเห็ น และเจตคติ
เช่ น การสํ า รวจพฤติ กรรมการกินอาหารเช้ า ของนักเรี ยน
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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การวิจัย เชิ งทดลอง
(Experimental research)
เป็ นการวิจ ัยเพือค้ น หาความสั มพัน ธ์ เชิ ง เหตุ และผล
ของปรากฏการณ์ ต่ า งๆ การวิ จยั ประเภทนีWต้ องมีสัง เกตตัวแปรตาม
ที เปลีย นแปลงไปอันเนื องมาจากตัว แปรต้น เพือจะได้ ทราบว่ า
ตั วแปรต้ นเป็ นสาเหตุ ทีทํา ให้ เกิดการเปลียนแปลงหรื อไม่
เช่ น การทดลองคุณสมบัติความตึง ของผิ วนํWา
มารุ ต พัฒ ผล : 2554

การวิจัยเชิ งประวัติศาสตร์ (Historical research)
เป็ น การวิจั ย เพือ ค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ของเหตุการณ์ ทีผ่านมาแล้ว ในอดี ต
โดยมี จุด มุ่ง หมายทีจ ะบั นทึกอดี ตอย่ างมี ระบบและมี ความชั ด เจน
จากการรวบรวมตรวจสอบ และวิเ คราะห์ เหตุก ารณ์ เพือค้ นหาข้ อ เท็จ จริ ง
ทีจ ะนํามาสรุ ปอย่ างมี เหตุผล การวิจั ยประเภทนีW ต้อ งอ้ างอิง เอกสาร
วัต ถุ โบราณ บุ คคลทีมี อ ยู่ ซึง โดยส่ ว นใหญ่ แล้ว มั กไม่ ใช้ สถิติ
เช่ น การวิ จัย ความเป็ นมาของประเพณีในท้ อ งถิน
มารุ ต พัฒ ผล : 2554
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บทบาทของครู ยุคใหม่
1. เป็ นนั กออกแบบและพัฒ นา
- ออกแบบหลักสู ตร
- ออกแบบกิจ กรรมการเรี ยนรู้
- ออกแบบการวัดและประเมินผล
2. เป็ นนั กจั ดการเรี ยนรู้
- เอืWออํา นวยความสะดวกในการเรีย นรู้
- ใช้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือผู้ เรีย น
วิชัย วงษ์ใ หญ่ : 2554

3. เป็ นนั ก สร้ า งสรรค์
- คิด ค้ นและสร้ างสื อ นวัต กรรมการเรี ยนรู้
4. เป็ นนั ก วิจัย ค้ นคว้ า
- การทํางาน การจั ดการเรี ยนรู้ การวิจั ย
5. เป็ นผู้ เชื อมโยง LinkedIn ประสาน
- ผู้ ปกครอง ชุ ม ชน ผู้เรี ยน
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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กระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ
1. การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
2. การเรี ยนรู้ มีลักษณะเป็ นแนวราบ
มีป ฏิสัมพั นธ์ ระหว่ างผู้ สอนกับผู้ เรีย น
ผู้ เรีย นกับผู้ เรีย น
3. มีการแลกเปลีย นเรี ยนรู้ สร้ างความมันใจ
และความชั ดเจนในสิ งที เรี ยนรู้
4. การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการตามสภาพจริ ง
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

Teaching
1.
2.
3.
4.
5.

ให้ ข้ อมู ล สาระ
ให้ คํา ตอบที ถูกต้ อง
การสือสารทางเดีย ว
กําหนดงานให้ ผ้ ู เรีย น
กําหนดวัต ถุประสงค์
และทิศทางการเรี ย น

Learning
1. กระตุ้ นให้ มีการอภิปราย
แลกเปลีย นเรี ยนรู้
2. พยายามกระตุ้น ให้ คิ ดและตัWง คําถาม
3. การสื อสารสองทาง
มีปฏิสั มพันธ์ กับผู้ส อนและผู้ เรี ยน
4. ประสานงานในกิจ กรรมการเรี ย นรู้
กับผู้เรี ยน
5. ผู้เรี ย นสามารถกํา หนดวัต ถุประสงค์
และทิศทางการเรีย นรู้
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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SAGE ON THE STAGE
GUIDE ON THE SIDE


  : 2554

ตุมเหหิ กิจจํ กาตพพํ
ผู้ทํา คือ พวกเธอทัWง หลาย
อกขาตาโร ตถาคตา
ตถาคต เป็ นเพียงผู้ชีWบอกเท่ านัWน
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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หลั ก การวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
1. ตนเอง
ระหว่ างเรี ยน

การปฏิบัติ
ก่ อ นเรีย น

2. ผู้ส อน

หลังเรีย น
ติ ดตามผล

การสั งเกต

การทดสอบ
รายงานตนเอง
การสื อสาร

3. ผู้เ กี ยวข้ อง
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

หลั กการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
1. ใช้ ผู้ ประเมิน หลายๆ คน
(ผู้เรี ย น เพือน ผู้ สอน ผู้เกีย วข้ อง)
2. ใช้ วิธี / เครื องมือวัดหลายๆ ชนิด
(การสัง เกต การปฏิบัติ การทดสอบ การรายงานตนเอง)
3. วัดหลายๆ ครัW งในแต่ ละช่ ว งเวลาของการเรี ยนรู้
(ก่อนเรี ย น ระหว่ า งเรี ยน สิW นสุ ด ติด ตามผล)
4. สะท้ อนผลการประเมินสู่ การพัฒนาผู้ เรี ยน
มารุต พัฒผล : 2554
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กรณีตัวอย่ าง
ผู้เรี ยนใช้ การวิจัย
เป็ นกระบวนการเรียนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

มารุต พัฒผล : 2554
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สาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชัWน ป. 2 ภาคเรีย นที 1
หน่ วยการเรีย นรู้ ที 1 เรือง องค์ ประกอบของดอกไม้ เวลา 2 ชัวโมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
มี ความรู้ ความเข้ าใจและความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ เ กียวกับ องค์ ปร ะกอบของดอกไม้
โดยใช้ กระบวนการวิ จัย และมี วินัย
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
ก้ านดอก
กลีบดอก

มีวิ นัย
องค์ ป ระกอบ
ของดอกไม้
กระบวนการวิ จัย

การคิดวิ เ คราะห์

เกสร
มารุต พัฒ ผล : 2554

3. หัว ข้อสาระการเรีย นรู้
3.1 ก้านดอก
3.2 กลีบดอก
3.3 เกสร
4. สมรรถนะ
มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
5. คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์
มีวินัย
6. จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้
6.1 ใช้ กระบวนการวิ จยั สํารวจองค์ ประกอบของดอกไม้ ได้
6.2 สามารถระบุองค์ ประกอบของดอกไม้ไ ด้
6.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
6.4 วิ นัยในการปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554
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7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขัWนกําหนดปั ญหา
1) ผู้เรีย นร่ วมกันสั งเกตดอกไม้ทีครู เตรีย มมาให้
2) ผู้เรีย นร่ วมกันแลกเปลียนเรียนรู้ สิงทีสังเกตได้
3) ผู้สอนและผู้เรีย นร่ ว มกันกําหนดปัญหาองค์ ประกอบของดอกไม้
และผู้ เรียนร่ วมกันสํารวจองค์ ประกอบของดอกไม้ ในสถานทีจริ ง
7.2 ขัWนเก็บรวบรวมข้อมู ล
4) ผู้เรีย นร่ วมกันสั งเกตดอกไม้จริงชนิด ต่างๆ ทีม ีอยู่ในบริ เวณโรงเรีย น
แล้ วจดบันทึกสิงทีสังเกตพบ จํานวน คนละ 3 ดอก
7.3 ขัWนวิ เคราะห์ ข้ อมูล
5) ผู้เรีย นแต่ ละคนนําข้ อมู ลทีตนเองบันทึกได้ จากการสังเกต
มาวิ เคราะห์ ห าองค์ ประกอบของดอกไม้
มารุต พัฒ ผล : 2554

7.4 ขัWนสรุปผล
6) ผู้เรีย นแต่ละคนสรุปองค์ ประกอบของดอกไม้ ของตนเอง
7.5 ขัWนแลกเปลีย นเรีย นรู้
7) ผู้เรีย นแต่ละคนนําเสนอผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของดอกไม้ข องตนเอง
8) ผู้เรีย นร่ ว มกันแลกเปลีย นเรีย นรู้ ผลการศึ กษาซึ งกันและกัน
9) ผู้ส อนและผู้เรี ยนร่ ว มกัน ลงสรุปองค์ประกอบของดอกไม้ อีกครัWง
รวมทัWงระบุห น้ าทีและความเกีย วข้องขององค์ ประกอบแต่ละส่ วนของดอกไม้
8. สื อการเรี ยนรู้ / แหล่ งเรียนรู้
8.1 หนังสือเรีย น
8.2 เอกสาร online
8.3 ห้ องสมุด
8.4 บริ เวณโรงเรีย น
มารุต พัฒ ผล : 2554
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9. การวัดและประเมินผล
จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

วิ ธีก ารวัด

1. ใช้ ก ระบวนการวิ จัย สํา รวจ
องค์ ประกอบของดอกไม้ ได้

การสัง เกต

2. สามารถระบุ อ งค์ ของดอกไม้ ได้

การถาม

3. มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4. มี วินัย ในการปฏิ บั ติก ิจกรรมการเรี ยนรู้

เครือ งมือ วั ด

แบบสังเกต

เกณฑ์
แหล่ งข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)
ผู้เรีย น

80%

คําถามระหว่างเรีย น

ผู้เรีย น

80%

การสังเกต

แบบสังเกต

ผู้เรี ยน

80%

การสังเกต

แบบสังเกต

ผู้เรี ยน

80%
มารุต พัฒผล : 2554

10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554
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แบบประเมินความรู้ เกียวกับองค์ ประกอบของดอกไม้
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนดั งนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ได้รั บความช่ วยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ศึ กษาความรู้เพิมเติ มด้ว ยตนเอง และมีความถูกต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทัน ที และมีความถู กต้อง
ผลการประเมิ น
ระบุ หน้ าที
ระบุ
ขององค์ ประกอบ
องค์ ป ระกอบ
แต่
ล ะส่ ว นของดอกไม้
ของดอกไม้

ชื อ - สกุล

ระบุ ความเกียวข้ อ ง
ขององค์ ประกอบ
แต่ ละส่ ว นของดอกไม้

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั งเกตพฤติ กรรมการคิด วิเคราะห์
คําชี Wแ จง 1. แบบสั งเกตนีWใ ช้ สังเกตพฤติก รรมการคิดวิเ คราะห์ ของผู้เรีย น
2. เขี ยนคะแนนในช่ องผลการประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนต่ อ ไปนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ เ มือ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติไ ด้ เ มือ ศึก ษาความรู้ เพิ มเติม ด้ ว ยตนเอง และมี ความถู กต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทั นที และมีความถูกต้ อง
ผลการประเมิ น
ชื อ - สกุล

การ
จํา แนก

การจัด
หมวดหมู่

การสรุป อย่า ง
สมเหตุ สมผล

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใหม่

การคาดการณ์
บนพืW นฐานข้อมูล

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

80

แบบสั ง เกตพฤติ กรรมความมีวิ นัย
คํา ชี Wแจง 1. แบบสังเกตนีWมี ผ้ ูสังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดั บคะแนนลงในช่ อ งผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้ รับ คําสังจากครู
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้ รับ การกระตุ้ นจากครู
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมด้ ว ยตนเอง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

ตัW งใจ
ปฏิ บั ติงาน
ในการเรีย นรู้ บรรลุ เป้ าหมาย

อดทน
ต่ อสิ งยัว ยุ

ลงชือผู้สั งเกต ........................ ..................... ...................... (ตนเอง เพือน ผู้ส อน)

รั บผิด ชอบ
ต่อตนเอง
และส่ ว นรวม

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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มารุต พัฒผล : 2554

สาระการเรีย นรู้ สังคมศึกษาฯ ระดั บชัWน ป. 5 ภาคเรียนที 1
หน่ วยการเรียนรู้ เรื อง ความสามัค คี เวลา 3 ชัว โมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
เข้ า ใจความหมายและสํา คัญของความสามั คคี แนวทางการเสริม สร้ างความสามัค คี
โดยใช้ กระบวนการวิ จัย มีความสามารถในการสื อสาร และมี พฤติ ก รรมความสามัค คี
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
ความหมาย
พฤติก รรมความสามั คคี

ความสําคั ญ
ความสามั คคี

กระบวนการวิจั ย

การสือ สาร

แนวทางการส่ ง เสริม
มารุต พัฒ ผล : 2554
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3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
3.1 ความหมายของความสามัคคี
3.2 ความสํา คัญของความสามัคคี
3.3 การส่ งเสริม ความสามัคคี
4. สมรรถนะ
มีความสามารถในการสื อสาร
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความสามัค คีในหมู่ คณะ
6. จุด ประสงค์ การเรีย นรู้
6.1 สามารถระบุความหมายและความสําคัญ ของความสามัค คีได้
6.2 สามารถใช้ กระบวนการวิ จยั หาแนวทางการส่ งเสริมความสามัค คีได้
6.3 มีความสามารถในการสื อสาร
6.4 มีความสามัคคีในการปฏิบัติ กจิ กรรมการเรีย นรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขัW นกําหนดปัญ หา
1) ผู้เรีย นร่ วมกันศึกษาพระบรมราโชวาท และพระราชดํารั ส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวกีย วกับความสามัคคี
2) ผู้เรีย นร่ วมกันอภิปรายความหมาย ความสํา คัญ ของความสามัคคี
3) ผู้ เรียนร่ วมกันกําหนดปั ญ หาแนวทางการส่ งเสริมความสามัคคี
7.2 ขัW นเก็บรวบรวมข้อมูล
4) ผู้เรีย นร่ วมกันสํารวจความคิดเห็น ของครู ในโรงเรียนเกีย วกับแนวทาง
การส่ งเสริ มความสามัคคี
7.3 ขัW นวิเคราะห์ ข้ อมู ล
5) ผู้ เรียนร่ วมกันวิเคราะห์ แนวทางการส่ งเสริมความสามัค คี
โดยใช้ เทคนิค การนําเสนอตามความสนใจ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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7.4 ขัW นสรุ ปผล
6) ผู้ เรียนร่ วมกันนําเสนอผลการวิเคราะห์ แนวทางการส่ งเสริมความสามัคคี
7.5 ขัW นแลกเปลียนเรี ยนรู้
7) ผู้ เรียนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับแนวทางการส่ งเสริมความสามัคคี
และการปฏิบัติต นเพือส่ งเสริมความสามัค คีในหมู่ คณะ
8. สือการเรียนรู้ / แหล่ งเรี ยนรู้
8.1 พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส เกียวกับความสามัค คี
8.2 ผู้ สอนในโรงเรียน

มารุต พัฒผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์
แหล่ ง ข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)

วิ ธีก ารวัด

เครือ งมือ วั ด

1. สามารถระบุ ความหมาย
และความสําคั ญของความสามั คคีได้

การถาม

คําถามระหว่า งเรีย น

ผู้เ รีย น

80%

2. สามารถระบุ แ นวทางการส่ งเสริ ม
ความสามั คคีได้

การถาม

คําถามระหว่างเรีย น

ผู้เ รีย น

80%

3. มี ความสามารถในการสือ สาร

การสั งเกต

แบบสัง เกต

ผู้เรี ยน

90%

4. มี ความสามัคคีใ นการปฏิ บัติ กจิ กรรม
การเรีย นรู้

การสั งเกต

แบบสัง เกต

ผู้เรี ยน

90%

จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบประเมินความรู้ เกียวกับความสามัคคี
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนดั งนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ได้รั บความช่ วยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ศึ กษาความรู้เพิมเติมด้ว ยตนเอง และมีความถูกต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทัน ที และมีความถู กต้อง
ผลการประเมิน
ชื อ - สกุล

ระบุ
ความหมาย
ของความสามัค คี

ระบุ ความสํา คัญ
ของความ
สามัคคี

ระบุแ นวทาง
การส่ งเสริ ม
ความสามัคคี

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบสั งเกตพฤติ กรรมการสื อ สาร
คํา ชีW แจง เขี ยนคะแนนความสามารถในการสือ สารแต่ ละด้ า นลงในช่ องผลการสั งเกต
1 คะแนน หมายถึ ง ปฏิบัติ ด้ ว ยตนเองยังไม่ ค่ อยได้ ต้ องได้ รับ การช่ วยเหลื อ
2 คะแนน หมายถึ ง ปฏิบัติ ไ ด้ ด้ว ยตนเอง แต่ ต้ องได้ รั บคํา แนะนํา เพิมเติม
3 คะแนน หมายถึ ง ปฏิบัติ ไ ด้ ด้ว ยตนเอง สามารถเป็ นแบบอย่ างของเพือนได้
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

เคารพ
รั บผิด ชอบ
สร้ างสั มพั นธภาพ แลกเปลีย น
ในการสื อ สาร ผู้ร่ว มสื อสาร กับ ผู้ร่ว มสื อ สาร ความคิด เห็น

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั งเกตพฤติ ก รรมความสามัค คี
คํา ชี Wแจง 1. แบบสั งเกตนีWมี ผ้ ูสังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดับคะแนนลงในช่ อ งผลการสั งเกต โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนดัง นีW
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมื อได้ รับ คําสั งจากครู
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมื อได้ รับ การกระตุ้นจากครู
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมด้ วยตนเอง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

ร่ วมปฏิบั ติง าน ทํา ในสิงที
เพือ ส่ ว นรวม เป็ นประโยชน์

ขยั นทํา ตาม
หน้ าที

ลงชือผู้สังเกต ................... ................................................ (ตนเอง เพือน ผู้ สอน)

ร่ ว มรั บผล
การกระทํา

รวม

มารุ ต พัฒผล : 2554
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มารุมารุ
ต ตพัฒพัผล
ฒผล: ๒๕๕๓
: 2554

สาระการเรีย นรู้ สุ ขศึ กษาและพละศึกษา ระดั บชัW น ป. 6 ภาคเรี ยนที 1
หน่ วยการเรีย นรู้ เรือง โรคทีมากับนํWาท่ ว ม เวลา 3 ชัวโมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
รู้ และเข้ าใจโรคที มากับ นํWาท่ วม วิ เ คราะห์ อ าการ การรัก ษา และการป้ องกัน โดยใช้ ก ระบวนการวิจั ย
และมี ความใฝ่ เรี ยนรู้
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
ชนิดของโรค
อาการ

ใฝ่ เรีย นรู้

คิ ดวิเคราะห์
กระบวนการวิ จัย

โรคที ม ากับ
นํWาท่ วม
การรัก ษา
การป้ องกัน
มารุต พัฒ ผล : 2554

87

3. หัว ข้ อ สาระการเรีย นรู้
3.1 โรคฉี หนู โรคอหิว าตกโรค ไข้ ไ ทฟอยด์ โรคตับ อัก เสบ โรคตาแดง
โรคไข้ เลือ ดออก
3.2 อาการของโรค
3.3 การรั กษาโรค
3.4 การป้ องกันโรค
4. สมรรถนะ
มี ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
5. คุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์
มี ความใฝ่ เรียนรู้
6. จุ ดประสงค์ ก ารเรีย นรู้
6.1 สามารถระบุโรค อาการ และการรัก ษาโรคที ม ากับนํWา ท่ว มได้
6.2 สามารถระบุก ารป้ องกันโรคที มากับ นํWาท่ วมได้
6.3 มี ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
6.4 มี ความใฝ่ เรียนรู้

มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขัWนกําหนดปั ญหา
1) ผู้เรีย นดูรูปภาพข่าวนํWาท่ วมและแลกเปลียนเรียนรู้ ในประเด็ นทีสนใจ
2) ผู้สอนกําหนดปั ญหาว่าโรคทีมากับนํWาท่ วมมีโรคอะไรบ้ าง แต่ ละโรค
มีอาการอย่ างไร มีวิธีการรั กษาอย่ างไร และสามารถป้องกันได้ อย่างไร
7.2 ขัWนเก็บรวบรวมข้อมู ล
3) ผู้เรีย นแบ่ งกลุ่มร่ ว มกัน ศึกษาค้ นคว้า โรคทีมากับนํWาท่ วม อาการ การรั กษา
และการป้องกันโรคทีม ากับนํWาท่ วม จากแหล่ งข้อมู ลทีสนใจ
พร้ อมทัWงจดบันทึกไว้
7.3 ขัWนวิ เคราะห์ ข้ อมูล
4) ผู้เรีย นแต่ ละกลุ่มร่ วมกันวิ เคราะห์ ข้ อมูลทีศึกษาค้ นคว้ามาได้ เพือ ตอบคําถาม
ว่าโรคทีมากับนํWา ท่ว มมีโ รคอะไรบ้ าง แต่ละโรค มีอาการอย่ างไร
มีวิธีการรักษาอย่างไร และสามารถป้องกันได้ อย่ างไร
มารุต พัฒ ผล : 2554
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7.4 ขัWนสรุปผล
5) ผู้เรีย นทุกกลุ่มร่ ว มกันสรุปผลการศึกษาค้ นคว้าโรคทีมากับนํWาท่ วม
อาการ วิ ธีการรักษา และการป้องกัน
7.5 ขัWนแลกเปลีย นเรียนรู้
6) ผู้เรีย นร่ ว มกันนํา เสนอผลการศึ กษาค้ น คว้าหน้ าชัWน เรียน
7) ผู้เรีย นร่ ว มกันถอดบทเรี ยนและแลกเปลีย นเรียนรู้

8. สื อการเรี ยนรู้ / แหล่ งเรียนรู้
8.1 ภาพข่ าวนํWาท่ วม หนังสือเรียน
8.2 ภูมิปัญ ญาท้ องถิน ผู้สอนในโรงเรีย น
8.3 เอกสาร online เกียวกับโรคทีม ากับนํWา ท่ วม
8.4 ห้ องสมุ ด
มารุต พัฒผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์
แหล่ งข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)

วิ ธีก ารวัด

เครือ งมือ วั ด

1. สามารถระบุ โรค อาการ
และการรัก ษา โรคที มากับ นํWาท่ วมได้

การรายงาน
หน้ าชัW นเรีย น

แบบประเมิ น
การรายงาน

ผู้เรีย น

80%

2. สามารถระบุ ก ารป้ องกันโรค
ที มากับ นํWาท่ ว มได้

การรายงาน
หน้ าชัW นเรีย น

แบบประเมิน
การรายงาน

ผู้เรีย น

80%

3. มี ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์

การสังเกต

แบบสังเกต

ผู้ เรีย น

90%

4. มี ความใฝ่ เรี ยนรู้

การสั งเกต

แบบสังเกต

ผู้เ รีย น

90%

จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้ อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบประเมินความรู้ เกียวกับโรคทีมากับนํWา ท่ วม
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนดั งนีW
1 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ ได้ ไม่ ชัด เจน ต้ องให้ เพือ นช่ ว ยเหลื อ
2 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ ได้ โดยต้ องอ่ านต้นฉบับทีเตรี ยมไว้ล่ วงหน้ า
3 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ ได้ ถูกต้อง โดยพูด อธิบายจากความเข้า ใจของตนเอง
ผลการประเมิ น
ชื อ - สกุล

ชนิด
ของโรค

อาการ
ของโรค

การ
ป้ องกันโรค

การ
รัก ษาโรค

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบสั งเกตพฤติก รรมการคิด วิเคราะห์
คําชี Wแ จง 1. แบบสั งเกตนี Wใ ช้ สัง เกตพฤติก รรมการคิดวิเคราะห์ ของผู้เ รีย น
2. เขี ยนคะแนนในช่ องผลการสั ง เกต โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อ ไปนี W
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ เ มือ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติไ ด้ เ มือ ศึก ษาความรู้ เพิ มเติม ด้ ว ยตนเอง และมี ความถู กต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทั น ที และมีความถู กต้ อง
ผลการสั งเกต
ชื อ - สกุล

การ
จํา แนก

การจัด
หมวดหมู่

การสรุป อย่า ง
สมเหตุ สมผล

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใหม่

การคาดการณ์
บนพืW นฐานข้อมูล

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั ง เกตพฤติ กรรมใฝ่ เรี ย นรู้
คําชี Wแ จง 1. แบบสั ง เกตนี Wมีผ้ ู สั ง เกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดับ คะแนนลงในช่ อ งผลการสั ง เกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดัง นีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติเ มือ ได้ รับ คําสั ง จากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติเ มื อได้ รับ การกระตุ้น จากครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติด้ว ยตนเอง
ผลการสั งเกต
ชื อ - สกุ ล

การค้ น คว้า

การจดบั นทึ ก

การสอบถาม

ลงชือผู้สั งเกต ........................ ..................... ...................... (ตนเอง เพือน ผู้ส อน)

การรับ ฟัง

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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มารุต พัฒผล : 2554

สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดั บชัW น ป.6 ภาคเรียนที 1
หน่ ว ยการเรีย นรู้ ที 1 เรื อง เปิ ดประตู สู่อาเซีย น เวลา 2 ชัว โมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
รู้ และเข้ าใจความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ย น การพัฒ นาตนเองสู่ ก ารเป็ นพลเมื อ งอาเซี ย น
โดยใช้ กระบวนการวิ จัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และรับ ผิดชอบ
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
ความเป็ นมา
ความรับ ผิดชอบ

กระบวนการวิจั ย

เปิ ด ประตู
สู่ อ าเซี ย น

คิดวิเ คราะห์

ประเทศสมาชิ ก

การพั ฒนาตนเอง
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
มารุต พัฒ ผล : 2554
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3. หัว ข้อสาระการเรียนรู้
3.1 ความเป็ น มาของประชาคมอาเซี ยน
3.2 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซี ยน
4. สมรรถนะ
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
5. คุณ ลักษณะทีพึงประสงค์
ความรับผิด ชอบ
6. จุ ดประสงค์ การเรียนรู้
6.1 ระบุความเป็ นมาของประชาคมอาเซียนได้
6.2 ระบุแนวทางการพัฒนาตนเองไปสู่ ประชาคมอาเซีย นได้
6.3 มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
6.4 มีความรั บผิ ดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจ กรรมการเรีย นรู้
7.1 ขัWนกําหนดปั ญหา
1) ผู้ เรีย นร่ ว มกันศึ กษาแผนที โลก และร่ ว มกันหาประเทศไทยในแผนที
2) ผู้ สอนตัWงคําถามเกีย วกับ ประชาคมอาเซีย น ได้ แ ก่ ความเป็ นมา ประเทศสมาชิ ก
และการพั ฒนาตนเองสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
7.2 ขัWนเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
3) ผู้ เรีย นร่ ว มกันศึ กษาค้ นคว้ าเกีย วกับ ความเป็ นมา ประเทศสมาชิ ก จากแหล่ ง การเรีย นรู้ต่า งๆ
และจดบันทึ ก อย่างเป็ นระบบ
4) ผู้ เรีย นร่ ว มกันสอบถามความคิด เห็นของผู้ส อนในโรงเรี ยนเกียวกับ แนวท างการพั ฒนาตนเอง
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
7.3 ขัWนวิ เคราะห์ ข้อ มู ล
5) ผู้ เรีย นวิ เคราะห์ แนวทางการพัฒ นาตนเองสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น

มารุต พัฒ ผล : 2554
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7.4 ขัWนสรุ ปผล
6) ผู้ เรีย นร่ ว มกันสรุ ป แนวทางการพัฒ นาตนเองสู่ ประชาคมอาเซี ยน
7.5 ขัWนแลกเปลีย นเรี ยนรู้
7) ผู้ เรีย นร่ ว มกันทํา กิจ กรรมประชาสั มพั นธ์ เกียวกับประชาอาเซียน และการพั ฒนาตนเอง
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
8) ผู้ เรีย นและผู้สอนร่ ว มกันประเมิ นผลการทํา กิจกรรมประชาสัม พันธ์ เ กีย ว กับ ประชาคม
อาเซี ย น และการพัฒ นาตนเองสู่ ป ระชาคมอาเซีย น และแลกเปลีย นเรียนรู้ ซึ งกันและกัน

8. สือ การเรีย นรู้ / แหล่ งเรีย นรู้
8.1 หนังสื อเรีย น
8.2 ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิน
8.3 เอกสาร online เกีย วกับ ประชาคมอาเซี ยน
8.4 ห้ อ งสมุ ด
มารุต พัฒ ผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์
แหล่ งข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)
ผู้เ รีย น
80%

วิ ธีก ารวัด

เครือ งมือ วั ด

1. ระบุ ความเป็ นมาของประชาคม
อาเซี ย นได้

การตรวจสอบ
จากการรายงาน
หน้ าชัW นเรีย น

แบบตรวจสอบ
การรายงาน
หน้ าชัW นเรีย น

2. ระบุ แนวทางการพัฒ นาตนเอง
ไปสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้

การตรวจสอบ
จากการรายงาน
หน้ าชัW นเรี ยน

แบบตรวจสอบ
การรายงาน
หน้ าชัW นเรีย น

ผู้ เรี ยน

80%

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์

การสั งเกต

แบบสังเกต

ผู้เรีย น

80%

4. มีความรับ ผิดชอบในการปฏิบั ติ
กิจ กรรมการเรีย นรู้

การสั งเกต

แบบสังเกต

ผู้เ รีย น

90%

จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบประเมิ น ความรู้เ กี ยวกั บ ประชาคมอาเซี ยน
คํา ชี Wแจง เขี ยนระดับ คะแนนลงในช่ องผลการประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนดัง นีW
1 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ได้ ไม่ ชัดเจน ต้ องให้ เพื อ นช่ วยเหลือ
2 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ได้ โดยต้ องอ่ านต้ นฉบั บ ทีเตรี ยมไว้ ล่ วงหน้ า
3 คะแนน หมายถึง นํา เสนอความรู้ได้ ถูกต้ อง โดยพู ดอธิบ ายจากความเข้ าใจของตนเอง
ผลการประเมิน
ชื อ - สกุล

ความเป็ นมา ประเทศสมาชิ ก

สาระสําคัญ การพัฒ นา
กฎบัต รอาเซียน ตนเอง

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบสั งเกตพฤติก รรมการคิด วิเคราะห์
คําชี Wแ จง 1. แบบสั งเกตนีWใ ช้ สังเกตพฤติก รรมการคิดวิเ คราะห์ ของผู้เรีย น
2. เขี ยนคะแนนในช่ องผลการสังเกต โดยใช้ เ กณฑ์ การให้ คะแนนต่ อ ไปนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ เ มือได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติไ ด้ เ มือศึก ษาความรู้ เพิ มเติม ด้ว ยตนเอง และมี ความถู กต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทั นที และมีความถูกต้ อง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

การ
จําแนก

การจัด
หมวดหมู่

การสรุปอย่า ง
สมเหตุ สมผล

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใหม่

การคาดการณ์
บนพืW นฐานข้อมูล

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมความมี วินั ย
คํา ชี Wแจง 1. แบบสังเกตนีWมี ผ้ ูสังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดั บคะแนนลงในช่ อ งผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้ รับ คําสังจากครู
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้ รับ การกระตุ้ นจากครู
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมด้ ว ยตนเอง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

ตัW งใจ
ปฏิ บั ติงาน
ในการเรีย นรู้ บรรลุ เป้ าหมาย

อดทน
ต่ อสิ งยัว ยุ

ลงชือผู้สั งเกต ........................ ..................... ...................... (ตนเอง เพือน ผู้ส อน)

รั บผิด ชอบ
ต่อตนเอง
และส่ ว นรวม

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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มารุมารุ
ต ตพัฒพัผล
ฒผล: ๒๕๕๓
: 2554

สาระการเรีย นรู้ คณิต ศาสตร์ ระดั บชัWน ป. 4 ภาคเรี ยนที 1
หน่ วยการเรียนรู้ เรือง วงแหวนแห่ งไฟ (The Ring of Fire) เวลา 3 ชัวโมง
1. ผลการเรีย นรู้ (Learning Outcome)
รู้แ ละเข้ าใจการวิ เคราะห์ ท างสถิติและนํา เสนอข้ อมู ล ในลัก ษณะต่ า งๆ โดยใช้ ก ระบวนการวิจั ย
มีค วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมี จิ ตสํา นึกความรับ ผิดชอบต่ อ สิงแวดล้ อ ม
2. ความคิด รวบยอดหลัก (Main Concept)
บริเ วณ
จิ ต สํานึก ความรั บผิ ดชอบ
ต่ อ สิงแวดล้ อ ม

ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
วงแหวน
แห่ ง ไฟ

คิ ดวิเ คราะห์
กระบวนการวิจั ย

การวิ เคราะห์ ท างสถิติ
และการนําเสนอ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
3.1 การกําเนิดวงแหวนแห่ งไฟ
3.2 บริเวณวงแหวนแห่ งไฟ
3.3 ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ทีเกิดจากวงแหวนแห่ งไฟ
3.4 การวิเคราะห์ ส ถิติและการนําเสนอข้ อมู ล
4. สมรรถนะ
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบต่ อสิ งแวดล้อม
6. จุด ประสงค์การเรีย นรู้
6.1 สามารถวิ เคราะห์ แ ละนําเสนอข้ อมูลในลักษณะต่างๆ ได้
6.2 มีค วามสามารถในการคิ ดวิเคราะห์
6.3 มีจิต สํานึกความรับผิ ดชอบต่อสิงแวดล้ อม

มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจ กรรมการเรีย นรู้
7.1 ขัWนกําหนดปั ญหา
1) ผู้ เรีย นร่ ว มกันแสดงความคิ ดเห็นเกียวกับ ภาพถ่ า ยภู เขาไฟระเบิ ด สึนามิ แผ่ นดินไหว
2) ผู้ สอนตัWงคําถามเกีย วกับ ปรากฏการณ์ แ ผ่ นดินไหวที เกิดขึW นในประเทศไทย
7.2 ขัWนเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
3) ผู้ เรีย นร่ ว มกันศึ กษาค้ นคว้ าเกีย วกับ ปรากฏการณ์ แ ผ่ นดินไหวที เกิด ขึW นในประเทศไทย
จากแหล่ งข้ อมูล internet และจดบันทึ ก ไว้ อ ย่างเป็ นระบบ
7.3 ขัWนวิ เคราะห์ ข้อ มู ล
5) ผู้ เรีย นร่ ว มกันวิ เคราะห์ ความถีการเกิดปรากฏการณ์ แผ่ นดิ นไหวที เกิ ดขึWนในประเทศไทย
จํา แนกตามปี และพืW นทีข องการเกิด
7.4 ขัWนสรุ ปผล
6) ผู้ เรีย นสรุ ปสถิติก ารเกิดปรากฏการณ์ แ ผ่ นดินไหวที เกิดขึW นในประเทศไทย
มารุต พัฒ ผล : 2554
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7.5 ขัWนแลกเปลีย นเรี ยนรู้
7) ผู้ เรี ยนร่ ว มกันแลกเปลีย นเรี ยนรู้ สถิติการเกิดปรากฏการณ์ แ ผ่ นดินไหวที เกิดขึWนในประเทศไทย
แนวทางการปฏิ บั ติต นเพื อลดอันตรายทีอาจเกิด ขึWนกับตนเองขณะแผ่นดิ น ไหว
8. สือการเรีย นรู้ / แหล่ งเรีย นรู้
8.1 http://www.seismology.tmd.go.th/eq_stat/eq_stat.php
8.2 http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=77
8.3 http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/4/earthquake/index5.htm
8.4 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=38442
8.5 http://blog.eduzones.com/anisada/80016

มารุต พัฒ ผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์
แหล่ ง ข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)

วิ ธีก ารวัด

เครือ งมือ วั ด

1. สามารถวิเคราะห์ และนําเสนอข้ อ มู ล
ในลัก ษณะต่า งๆ ได้

การตรวจสอบ
ผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผลงาน

80%

2. มี ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์

การสัง เกต

แบบสังเกต

ผู้เ รีย น

90%

3. มี จิต สํานึก ความรั บผิ ดชอบ
ต่ อ สิงแวดล้ อ ม

การสั ง เกต

แบบสังเกต

ผู้เ รีย น

90%

จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. เนืWอ หาสาระ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบตรวจสอบผลงาน การวิเคราะห์ ท างสถิติ และนําเสนอข้ อมู ล
คํา ชี Wแจง เขี ยนระดับ คะแนนลงในช่ องผลการประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดัง นีW
1 คะแนน หมายถึง ผลงานยั งไม่ ถูก ต้ อ ง ต้ อ งปรั บปรุงแก้ไ ขโดยมีผ้ ู ให้ คําแนะนํา
2 คะแนน หมายถึง ผลงานมี ความถูก ต้ องบางส่ ว น ต้ อ งปรั บปรุงแก้ไ ขด้ ว ยตนเอง
3 คะแนน หมายถึง ผลงานมี ความถูก ต้ อง โดยไม่ ต้อ งแก้ไ ขหรือ อาจมี การแก้ ไขเล็ก น้ อ ย
ผลการตรวจสอบ
ชื อ - สกุล
การคิด คํานวณ

วิ ธีก ารนําเสนอ

รายละเอียด
การนําเสนอ

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบสั งเกตพฤติก รรมการคิด วิเคราะห์
คําชี Wแ จง 1. แบบสั งเกตนีWใ ช้ สังเกตพฤติก รรมการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรีย น
2. เขี ยนคะแนนในช่ องผลการสังเกต โดยใช้ เ กณฑ์ การให้ คะแนนต่ อ ไปนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ เมือ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติไ ด้ เมือ ศึก ษาความรู้ เพิ มเติม ด้ ว ยตนเอง และมี ความถู กต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทั นที และมีความถูกต้ อง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

การ
จํา แนก

การจัด
หมวดหมู่

การสรุป อย่า ง
สมเหตุ สมผล

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใหม่

การคาดการณ์
บนพืW นฐานข้อมูล

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั ง เกตพฤติ กรรมการมี จิ ต สํ านึก ความรั บผิดชอบต่ อสิ งแวดล้ อ ม
คําชี Wแ จง 1. แบบสังเกตนีWมีผ้ ู สังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดับ คะแนนลงในช่ อ งผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติเมือ ได้ รับ คําสังจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติเมือ ได้ รับ การกระตุ้ นจากครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติด้ว ยตนเอง
ผลการสั งเกต
ชื อ - สกุล

การประหยั ด
ทรัพ ยากร

การประยุก ต์
ใช้ ทรั พยากร

การนํากลับ รัก ษาประโยชน์
รวม
มาใช้ ใ หม่
ส่ วนรวม

ลงชือผู้สั งเกต ................ ................................................... (ตนเอง เพือน ผู้ สอน)

มารุต พัฒผล : 2554
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มารุมารุ
ต ตพัฒพัผล
: ๒๕๕๓
ฒผล
: 2554

สาระการเรีย นรู้ สุ ขศึ กษาและพละศึกษา ระดั บชัW น ป. 6 ภาคเรี ยนที 1
หน่ วยการเรีย นรู้ เรือง นํWานํา แสง เวลา 1 ชัวโมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
มี ความรู้ ความเข้ าใจในคุณสมบั ติข องแสง คุณสมบั ติก ารนําแสงของนํWา จากการใช้ ก ระบวนการวิ จัย
มี ความสามารถในการวิ เคราะห์ และมี ความใฝ่ เรีย นรู้
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
คุณสมบัติ
ของแสง
คุณสมบั ติ
การนําแสงของนํWา

ใฝ่ เรียนรู้
นํWานํา แสง
การคิด วิเคราะห์

กระบวนการวิจั ย
มารุต พัฒ ผล : 2554
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3. หัว ข้ อ สาระการเรีย นรู้
3.1 คุณสมบั ติข องแสง
3.2 คุณสมบั ติข องนํWา
3.3 คุณสมบั ติการนํา แสงของนํWา
4. สมรรถนะ
มี ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
5. คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์
มีความใฝ่ เรีย นรู้
6. จุ ดประสงค์ ก ารเรีย นรู้
6.1 สามารถระบุคุณ สมบัติ ของแสงและนํWาได้
6.2 สามารถระบุคุณ สมบัติ การนําแสงของนํWาได้
6.3 มี ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์
6.4 มี ความใฝ่ เรียนรู้

มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขัWนกําหนดปัญหา
1) ผู้เรีย นดูการสาธิต การส่ องไฟฉายลงบนผิวนํWาของผู้ สอน
2) ผู้เรีย นร่ วมกันอภิปรายเกีย วกับสิงทีสังเกตพบ
3) ผู้สอนและผู้เรีย นร่ ว มกันกําหนดปั ญหาเกีย วกับคุณ สมบัติการนําแสงของนํWา
7.2 ขัWนเก็บรวบรวมข้อมู ล
3) ผู้เรีย นแบ่ งกลุ่มและร่ วมกันทําการทดลองคุณ สมบัติ การนําแสงของนํWา ดั งนีW
1. เจาะรู กลมเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 1 เซนติ เมตรบริเวณใกล้ กับฐานขวด
2. จากนัWนใช้ นิW วอุดรู ไว้ และเติม นํWาให้ สู งกว่ ารู
3. ใช้ ไฟฉายส่ องด้ านหลังขวดบริเวณตรงข้ ามกับรู
4. เอานิWว ออกจากรู และใช้ มืออีกข้างรับนํWาทีไหลออกมาจากรู
5. สั งเกตบริเวณปลายสุ ดของนํWาทีไหลออกมา
4) ผู้เรีย นจดบันทึกสิงทีสังเกตพบขณะทําการทดลอง
มารุต พัฒ ผล : 2554

103

7.3 ขัWนวิ เคราะห์ ข้อมูล
5) ผู้เรียนแต่ ละกลุ่ม ร่ ว มกันวิ เคราะห์ สิ งทีสังเกตพบขณะการทดลอง
7.4 ขัWนสรุปผล
6) ผู้เรียนร่ ว มกันสรุปผลการทดลอง เกียวกับคุ ณสมบัติ การนําแสงของนํWา
7.5 ขัWนแลกเปลียนเรียนรู้
7) ผู้เรียนร่ ว มกันนํา เสนอและอภิปรายผลการทดลองหน้ าชัWนเรีย น
8. สื อการเรียนรู้ / แหล่ งเรีย นรู้
8.1 ไฟฉาย
8.2 ขวดนํWาพลาสติกใส
8.3 นํWาเปล่า
8.4 กรรไกรหรือสิ งทีเจาะรู กลมได้
มารุต พัฒผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

วิ ธีก ารวัด

เครืองมือ วั ด

เกณฑ์
แหล่ งข้ อมู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)

1. สามารถระบุ คุณสมบั ติข องแสง
และนํWา ได้

การตรวจบั นทึก แบบตรวจสอบบันทึก แบบบั นทึก
ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผลการทดลอง

80%

2. สามารถระบุ คุณสมบั ติก ารนําแสง
ของนํWา ได้

การตรวจบั นทึก แบบตรวจสอบบั นทึก แบบบั นทึก
ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผลการทดลอง

80%

3. มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

การสังเกต

แบบสังเกต

ผู้ เรีย น

90%

4. มี ความใฝ่ เรี ยนรู้

การสั งเกต

แบบสังเกต

ผู้เรีย น

90%
มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบตรวจสอบบัน ทึกผลการทดลอง
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการตรวจสอบ โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง ถูกต้ องเป็ นส่ วนน้ อย ขาดแหล่ งข้ อมูล หรือข้ อเท็จจริงสนับสนุน
2 คะแนน หมายถึง ถูกต้ อง แต่ข าดแหล่ งข้อมูล หรือข้ อเท็จจริงสนับสนุน
3 คะแนน หมายถึง ถูกต้ อง และมีแหล่ งข้อมูล หรื อข้อเท็จจริง สนั บสนุน อย่ างเพียงพอ
ผลการตรวจสอบ
ชื อ - สกุล

คุณสมบั ติ
ของแสง

คุณสมบั ติ
ของนํWา

คุณสมบั ติ
การนําแสง
ของนํWา

สรุป ผลการ
ทดลอง

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบสั งเกตพฤติก รรมการคิด วิเคราะห์
คําชี Wแ จง 1. แบบสั งเกตนีWใ ช้ สังเกตพฤติก รรมการคิดวิเ คราะห์ ของผู้เ รีย น
2. เขี ยนคะแนนในช่ องผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนต่ อ ไปนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ เ มือ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติไ ด้ เ มือ ศึก ษาความรู้ เพิ มเติม ด้ ว ยตนเอง และมี ความถู กต้ อง
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บัติ ได้ ด้ว ยตนเองในทั นที และมีความถูกต้ อง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

การ
จํา แนก

การจัด
หมวดหมู่

การสรุป อย่า ง
สมเหตุ สมผล

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ ใหม่

การคาดการณ์
บนพืW นฐานข้อมูล

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสั ง เกตพฤติก รรมใฝ่ เรี ย นรู้
คําชี Wแ จง 1. แบบสัง เกตนีWมีผ้ ู สังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู ข้ อ มู ลการสังเกตมาจาก 3 ฝ่ าย
2. เขีย นระดับ คะแนนลงในช่ อ งผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติเ มือ ได้ รับ คําสังจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบั ติเ มื อได้ รับ การกระตุ้นจากครู
3 คะแนน หมายถึง ปฏิ บั ติด้ว ยตนเอง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

การค้ นคว้า

การจดบั นทึ ก การสอบถาม

ลงชือผู้สั งเกต ................ ................................................... (ตนเอง เพือน ผู้ สอน)

การรับ ฟัง

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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มารุต พัฒผล : 2554

สาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชัWน ป. 2 ภาคเรี ยนที 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรือง ภาพปะติ ดสร้ างสรรค์ เวลา 2 ชัว โมง
1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)
สร้ างภาพปะติ ดโดยการตัดหรื อฉี ก กระดาษโดยใช้ ก ระบวนการวิจั ย มี คิดริเ ริม สร้ างสรรค์
และมี ความวินัย
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
ภาพปะติด
การตั ดกระดาษ

มี วินัย
ภาพปะติด
สร้ างสรรค์
การคิดสร้ างสรรค์

กระบวนการวิ จัย

การฉี ก กระดาษ
มารุต พัฒ ผล : 2554

107

3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้
3.1 ภาพปะติด
3.2 ภาพปะติดโดยการตัดกระดาษ
3.3 ภาพปะติดโดยการฉีกกระดาษ
4. สมรรถนะ
มีความสามารถในการคิด สร้ างสรรค์
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินั ย
6. จุด ประสงค์การเรีย นรู้
6.1 สามารถสร้ างภาพปะติ ดโดยการตั ดหรือฉี กกระดาษได้
6.2 มีความคิดสร้ างสรรค์ ใ นการสร้ างภาพปะติด
6.3 มีวินัย ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ขัWนกําหนดปั ญหา
1) ผู้เรีย นร่ วมกันออกแบบภาพทีต้ องการสร้ างภาพปะติ ด
2) ผู้เรีย นเลือกกระดาษแล้ วตั ดหรือฉี กให้ เป็ นภาพทีต้ องการ
3) ผู้เรีย นปะติด ภาพทีตัด หรือฉี กให้ เป็ นภาพทีออกแบบไว้
4) ผู้เรีย นตกแต่งภาพให้ ส วยงาม
5) ผู้เรีย นกําหนดปั ญ หาว่าภาพใดเป็ นภาพทีเป็ นทีชืนชอบของกลุ่มเพือนในชัWนเรีย น
7.2 ขัWนเก็บรวบรวมข้อมู ล
6) ผู้เรีย นร่ วมกันแสดงภาพปะติดของตนเองหน้ าชัWนเรีย น
7) ผู้เรีย นแต่ ละคนออกเสี ยงว่ าตนเองชืนชอบภาพปะติ ดของเพือนภาพใดมากทีสุด
เพีย ง 1 ภาพ
8) ผู้เรีย นร่ วมกันจดบันทึกคะแนนเสียงของแต่ละภาพ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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7.3 ขัWน วิเคราะห์ ข้อมู ล
9) ผู้เรียนร่ วมกันเรีย งลําดั บคะแนนเสียงของภาพปะติด แต่ ละภาพ
7.4 ขัWนสรุปผล
10) ผู้ เรียนร่ วมกันสรุ ปอันดั บภาพปะติ ดทีเป็ นทีชืนชอบของกลุ่มเพือนในชัWน เรียน
7.5 ขัWนแลกเปลียนเรียนรู้
11) ผู้ เรียนร่ วมกันแลกเปลียนความคิดเห็นทีม ีต่อภาพปะติดของเพือ นๆ
8. สื อการเรี ยนรู้ / แหล่ งเรียนรู้
8.1 กระดาษแข็ งขนาด A4
8.2 กระดาษสี
8.3 กรรไกร
8.4 กาว
มารุต พัฒ ผล : 2554

9. การวัดและประเมินผล
เกณฑ์
แหล่ งข้ อ มู ล (ร้ อ ยละของ
คะแนนเต็ ม)

วิ ธีก ารวัด

เครือ งมือ วั ด

1. สามารถสร้ า งภาพปะติดโดยการ
ตัด หรื อ ฉีก กระดาษได้

การสั งเกต

แบบสังเกต

ผู้เรีย น

80%

2. มี ความคิดสร้ างสรรค์ ใ นการสร้ าง
ภาพปะติด

การตรวจ
ชิ Wนงาน

แบบตรวจ
ชิ Wนงาน

ชิ Wนงาน

80%

3. มี วินัย ในการปฏิ บั ติก ิจกรรมการเรี ยนรู้

การสังเกต

แบบสังเกต

ผู้เรี ยน

80%

จุ ดประสงค์ การเรีย นรู้

มารุต พัฒผล : 2554
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10. บันทึกหลังการจัดการเรีย นรู้
1. สาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. สมรรถนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ทั ก ษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สิ งทีผ้ ู สอนต้อ งพัฒ นา
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
มารุต พัฒผล : 2554

แบบสัง เกตพฤติกรรมการสร้ า งภาพปะติด
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนดั งนีW
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ศึ กษาจากตั วอย่ า งและได้ รับความช่ ว ยเหลื อจากครู
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ เมือ ศึ กษาศึกษาจากตั วอย่ า ง หรือมีผู้ชีW แนะ
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ ได้ ด้ว ยตนเอง สามารถเป็ นตั วอย่ า งของเพือนได้
ผลการประเมิ น
ชื อ - สกุล

การปะติ ดภาพ การแสดง
การออกแบบ
การตั ด
ตามแบบ
ความคิดเห็น
ภาพปะติด หรือ ฉี กกระดาษ

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แบบวัดความคิด สร้ างสรรค์ ในการสร้ างภาพปะติ ด
คํา ชีWแ จง เขียนระดั บคะแนนลงในช่ องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนดั งนีW
1 คะแนน หมายถึง น้ อ ย
2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
3 คะแนน หมายถึง มาก
ผลการประเมิ น
ชื อ - สกุล

แนวความคิด
ในการสร้ างภาพ

ความแปลกใหม่
ของภาพ

ความเหมาะสม
ของภาพ

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

แบบสัง เกตพฤติ กรรมความมีวิ นัย
คํา ชี Wแจง 1. แบบสังเกตนีWมี ผ้ ูสังเกต 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือ น และครู
2. เขีย นระดั บคะแนนลงในช่ อ งผลการสังเกต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนดังนีW
1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้รับ คําสังจากครู
2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมเมือ ได้รับ การกระตุ้ นจากครู
3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติก รรมด้ ว ยตนเอง
ผลการสังเกต
ชื อ - สกุล

ตัW ง ใจ
ปฏิ บั ติงาน
ในการเรีย นรู้ บรรลุ เป้ าหมาย

อดทน
ต่ อสิ งยัว ยุ

ลงชือผู้สั งเกต ................ ................................................... (ตนเอง เพือน ผู้ สอน)

รั บผิด ชอบ
ต่อตนเอง
และส่ ว นรวม

รวม

มารุต พัฒผล : 2554
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แนวทางที 4
ผู้ สอนทําวิจัยควบคู่กับการจั ดการเรี ยนรู้

มารุ ต พัฒ ผล : 2554

การวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ ทรงตัW งโจทย์ คือ
1.
2.
3.
4.

ทุกข์
สมุ ทัย
นิ โรธ
มรรค

ปั ญหา , แนวทางพัฒ นา
เหตุ ปัจจัย SWOT
ตัW งเป้ าประสงค์ Target
วิธีทํา ทางเลือก 2 - 4 ทาง
ด้ วยกระบวนการ PDCA
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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โครงการพระราชดํา ริ
โครงการพระราชดํา ริ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว
ไม่ล้มเหลวเพราะพระองค์ ทรงใช้ หลักอริ ย สัจ สีชัด เจน
สอดคล้องกับหลัก ภู มิสังคม หมายถึง ภูมิประเทศและสิ ง แวดล้ อม
ภู มิศ าสตร์ ดิน นํWา ลม ไฟ ป่ า เขา
สั งคมศาสตร์ คน ครอบครัว ชุ มชน ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ภาษา วั ฒนธรรม ความเชื อ ค่ า นิย ม
วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554

วางแผน (Plan)
ปฏิบัติ (Action)

สะท้ อนผล (Reflection)
ตรวจสอบ (Observe)
สะท้ อนผล
(Reflection)
ตรวจสอบ (Observe)

วางแผน (Plan)
ปฏิ บตั ิ (Action)
วางแผน (Plan)

วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2554
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การวางแผน (Plan)
คือ การกํา หนดวัตถุประสงค์
วิธีดํา เนินการ
และวิธีการตรวจสอบ
ทีเป็ นระบบครบวงจร
มารุต พัฒ ผล : 2554

การปฏิบัติ (Action)
คือ การนํา แผนไปสู่ การปฏิบัติ
ตามขัWนตอนและกระบวนการ
ตามทีกําหนดไว้
มารุต พัฒ ผล : 2554
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การสะท้ อนผล (Reflection)
คือ การยืนยันความถูกต้ อง
ความเชื อถือได้ ข องการปฏิบัติ
โดยวิธีการอภิปราย ให้ ข้อสั งเกต
จากผู้มีส่วนเกียวข้ อง
มารุต พัฒ ผล : 2554

การวิจัยปฏิบัติการในชัW นเรียนภาคปฏิบัติ

ขับเคลือนจากงานประจํา
อย่างพอเพียงและยังยืน
มารุต พัฒ ผล : 2554
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ความเข้ าใจใหม่ นําไปสู่ การเรียนรู้ใหม่
1. การจั ดการเรี ย นรู้ และการวิจั ยเป็ นเรือ งเดีย วกัน
2. การวิจั ยที ม่ ุ งแก้ ปัญ หาพั ฒนาผู้เ รีย นรายบุ คคล
กลุ่ มย่ อย ทัWง ชัW นเรี ยน
3. กระชั บ รวดเร็ ว ประหยัด ใช้ ผลได้ ทัน ที
4. ไม่ ยึ ดติ ดตํา รา และสถิติ ขW ัน สู ง เน้ น ทีก ารปฏิบั ติไ ด้ จ ริง
5. เน้ นความถู ก ต้ อ งของผลวิจัย
6. นํา ไปสู่ การพั ฒนาผู้เ รีย น และปรับ ปรุ งการจั ดการเรี ย นรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

ศึ กษาใบงานทัW ง 5 ใบงาน และตัวอย่ าง
แล้ วคิดเชื อมโยง (Linked Thinking)
ไปสู่ ปัญ หาทีเกิดขึWนในชัW นเรี ยนของตนเอง
จะทําให้ เข้ าใจได้ รวดเร็ วและชั ดเจนมากขึWน
มารุต พัฒ ผล : 2554
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ใบงานที 1 การวิเคราะห์ ปั ญหา
วัตถุป ระสงค์ เพือวิเคราะห์ ปัญหาและสั งเคราะห์ ว ิธีการแก้ ปัญหาหรื อวิธีการพัฒนา
คํา ชีWแ จง ก) ระบุ ปัญหาหรื อสิงทีต้องการพัฒนาผู้เรียนทีท ่ านเห็นว่า มี ความสํา คั ญและจําเป็ นต้องดํา เนินการโดยการวิจยั
ข) หาความรู้ท ีจะนํามาใช้ แ ก้ ไขปั ญหาหรือพัฒนา โดยการศึ กษาจากเอกสารหรืองานวิจัย การขอคํา แนะนําจากเพือนครู
หรื อการใช้ ประสบการณ์ข องตนเอง และสังเคราะห์ เป็ นวิธกี ารแก้ ปัญหาหรื อวิธีการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

สาระการเรียนรู้ .......................................................... หัว ข้อทีส อน ......................................... .. จัดการเรียนรู้วั นที ..............
ปั ญหาทีพ บ คื อ ..............................................................................................................................................................................
สาเหตุของปั ญหา คื อ ....................... ...................................... ....................................... .................................................................
วิธกี ารแก้ ปญั หา

วิธีการแก้ ป ัญหาจากเอกสารหรื องานวิจยั วิธกี ารแก้ ปญั หาจากคํา แนะนํา ของเพือนครู วิธีแก้ ปัญหาจากประสบการณ์ ของตนเอง

5. สรุ ปวิ ธีการแก้ ปั ญหาทีจ ะใช้ ในครัW งนีW ................................. ........................................................ ....................................... ............
มารุต พัฒ ผล : 2554

ใบงานที 2 การวางแผนการวิ จัย
วัตถุป ระสงค์ เพือวางแผนการวิจัยทีสมบูร ณ์
คํา ชีWแ จง โปรดวางแผน (Plan) การวิจ ัยปฏิบั ติการในชัWนเรี ยนทีสอดคล้ องกับปั ญหาทีเกิดขึWน ลงในพิ มพ์เขี ยวการวิจ ัยต่อไปนีW
สมมติฐานการวิ จัย
การเก็บ
วัต ถุประสงค์
ตัว แปรต้ น
ตั วแปรตาม
เครืองมื อทีใ ช้
(ผลทีค าดว่ าจะเกิด
รวบรวม
การวิจัย (วิธีการแก้ ปัญหา) (ปัญหาของผู้ เรียน)
ในการวิจัย
ภายหลังกาแก้ ปั ญหา)
ข้อมู ล

แหล่ ง
ข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล

มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางการเขีย นวัตถุ ป ระสงค์ ก ารวิจัย
การเขี ยนวัต ถุประสงค์ การวิจัยมีโครงสร้ างดัง นีW
เพื อ + กริ ย า + ปั ญหาของผู้ เรี ยน + ส่ วนขยายอืนๆ เช่ น
- เพือพัฒนาความสามารถในการอ่ านตามมาตราตั วสะกดของเด็กหญิงปราณี
- เพือพัฒนาความสามารถในการบวกเลขสามหลักของนักเรีย นก่ อนและหลัง
การใช้ แ บบฝึ กเสริม ทักษะของนักเรีย นชัWน ป.3 จํานวน 4 คน
- เพือพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักเรีย นชัWน ป.5 ก่ อน ระหว่ าง และหลัง
การใช้ กิจกรรมการเรีย นรู้ ตามสภาพจริง
มารุต พัฒ ผล : 2554

แนวทางการเขี ยนตั วแปรที ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น (บางครัW งเรี ยกว่ า ตัวแปรอิส ระ)
คือ วิ ธีก ารทีใ ช้ แก้ ปัญ หาหรื อ พัฒนาผู้ เรี ยน
ตัวแปรตาม
คือ ปั ญหาหรื อสิ งทีต้ อ งการพัฒนาของผู้ เรี ยน

การเขีย นตั วแปรทัWงตั วแปรจั ดกระทํา และตัวแปรตาม
จะมี ลกั ษณะเป็ นคํานาม
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางการเขียนสมมติฐานการวิจัย

คือ ผลทีคาดว่าจะเกิดขึWน
เมือทําวิจัยเสร็จแล้ ว
ลักษณะการเขียนจะต้ อง

สอดคล้ อ งกับวัตถุประสงค์การวิจัย
มารุต พัฒ ผล : 2554

แนวทางการเขี ยนเครือ งมือ ทีใช้ ในการวิจั ย
เครื องมื อทีใช้ ในการวิจั ย มี 2 กลุ่ ม ได้ แก่
1. กลุ่ม ทีใ ช้ สําหรั บแก้ไขปัญหาของผู้เ รี ยน เช่ น
แบบฝึ ก เสริ ม ทักษะ ใบความรู้ เทคนิคการจั ดการเรี ยนรู้
สื อ วัส ดุ แผนการจั ดการเรี ย นรู้
2. กลุ่ม ทีใ ช้ สําหรั บวั ดตั วแปรตามของการวิจั ย เช่ น
แบบทดสอบ แบบสั ง เกตพฤติ กรรม แบบรายงานตนเอง
แบบประเมิ นชิ W นงาน แบบประเมิ นทัก ษะ

ผู้ส อนต้ องเขี ยนระบุเครื องมือทีใ ช้ ในการวิจัย ให้ ครบถ้ วนทัWง 2 กลุ่ ม
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางการเขี ยนการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล
ระบุ

วิธีก าร และ ช่ วงเวลา

ทีใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล เช่ น

- ทดสอบความสามารถในการอ่ านตามมาตราตัวสะกดของเด็ กหญิงปราณี หลังการเรีย น
- ทดสอบความสามารถในการบวกเลขสามหลักของนั กเรียนก่ อนและหลัง
การใช้ แ บบฝึ กเสริม ทักษะของนักเรียนชัW น ป.3 จํานวน 4 คน
- สังเกตทักษะการสื บค้ นของนักเรียนชัWน ป.5 ก่ อน ระหว่าง และหลัง
การใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามสภาพจริง
มารุต พัฒ ผล : 2554

แนวทางการเขียนแหล่ งข้ อมู ล
แหล่ งข้ อมู ล หมายถึง บุคคล เอกสาร สถานที ฯ
ที สามารถให้ ข้อมู ลเกียวกับการวิจั ย เช่ น
ถ้ า ทดสอบผู้เรี ยน : ผู้เรี ยนเป็ นแหล่ง ข้ อมู ล
ถ้ า สั งเกตพฤติ กรรมผู้เรี ย น

: ผู้เรี ยนเป็ นแหล่ งข้ อมู ล

ถ้ า ให้ ผ้ ูเรี ยนรายงานตนเอง : ผู้เรี ยนเป็ นแหล่ง ข้ อมู ล
ถ้ า ตรวจสอบชิW นงาน

: ชิWนงานเป็ นแหล่ง ข้ อมู ล
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แนวทางการเขียนการวิเคราะห์ ข้อมู ล
เขี ยนให้ สอดคล้ องกับการเก็บรวบรวมข้ อมู ล เช่ น
- เปรีย บเทียบความสามารถในการอ่ านตามมาตราตั วสะกดของเด็กหญิ งปราณี
กับเกณฑ์ ร้อยละ 80
- เปรีย บเทียบความสามารถในการบวกเลขสามหลักของนักเรีย นก่ อนและหลัง
การใช้ แ บบฝึ กเสริม ทักษะของนักเรียนชัWน ป.3 จํานวน 4 คน
- เปรีย บเทียบทักษะสังเกตของนักเรียนชัWน ป.5 ก่ อน ระหว่ าง และหลัง
การใช้ กิจกรรมการเรีย นรู้ ตามสภาพจริง

มารุต พัฒ ผล : 2554

ใบงานที 3 การพัฒนาเครื อ งมื อ ทีใช้ ในการวิจั ย
วัต ถุประสงค์ เพือ สร้ า งเครือ งมื อที ใ ช้ ในการวิจั ย
คําชี Wแ จง ดํา เนินการพัฒ นาเครื องมื อ ทีใ ช้ ใ นการวิจั ย ให้ ต รงกับพิ มพ์ เขี ยวการวิ จัย ตามวงจรการพัฒ นา

พัฒนาเครืองมือทีใช้ ใ นการวิจัย
ตรวจสอบคุณ ภาพโดยเพือนครู
ประเด็น การตรวจสอบ
1. ตรงกับปั ญ หา
2. เหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. เป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ
พัฒนาเครืองมือทีใช้ ใ นการวิจัย
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แบบประเมิ นคุณภาพเครื องมื อทีใช้ ในการวิจั ย
คําชี Wแ จง ทํา เครือ งหมาย  ลงในช่ อ ง

และระบุข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี )

เครืองมือชนิดที 1 ..................................................................

เครื องมือชนิดที 2 ..................................................................

ตรงกับ ปัญหา

ตรงกับปั ญหา

เหมาะสมกับผู้ เรียน นํา ไปปฏิบั ติไ ด้จริง

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้อเสนอแนะ
................. .....
................. .....
................. .....

มาก
ปานกลาง
น้ อย
ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

เหมาะสมกับ ผู้เรี ยน

นําไปปฏิบัติ ได้จริ ง

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้ อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้อเสนอแนะ
................... ...
................... ...
................... ...

เกณฑ์การประเมิน
มาก
หมายถึง มีคุ ณภาพต ามประเด็น ที ประเมิน อย่ างสมบูร ณ์ หรือเสนอให้ ปรับ ปรุ งเพีย งเล็กน้อยซึ งผู้ว ิจ ัย จะปรั บต ามหรือไม่ก็ได้ (3 คะแนน)
ปานกลาง หมายถึ ง มีคุณ ภาพตามประเด็น ทีป ระเมิน ยังไม่ส มบู รณ์ ต้ องปรั บปรุ งตามข้ อกําหนดของผู้ตรวจสอบเท่ านัW นจึงจะนํา ไปใช้ ได้ (2 คะแนน)
น้อย
หมายถึง ต้องปรับ ปรุ งแก้ ไขเป็ นส่ วนมากและต้องนํา มาให้ผู้ ตรวจสอบพิจ ารณาซํ WาอีกครัW งก่ อ นจะนําไปใช้ (1 คะแนน)

ลงชื# อผู้ต รวจสอบ .................................... ...................................... วันที# ..........................................
มารุต พัฒ ผล : 2554

แบบสรุ ปผลประเมิน คุณภาพเครื อ งมือ ทีใช้ ในการวิ จัย
คํา ชีWแ จง สรุ ปคุณภาพเครืองมื อทีใ ช้ ในการวิจ ัยโดยทําเครื องหมาย  ลงในช่ อง
ทีตรวจสอบคุ ณภาพ

(กรณีที ต รวจมากกว่า 1 คน)
และบั นทึกข้อเสนอแนะของเพือนครู

สรุปคุณภาพเครื องมื อชนิดที 1 ..............................................

สรุ ปคุณภาพเครืองมื อชนิดที 2 ..............................................

ตรงกับ ปัญหา

ตรงกับปั ญหา

เหมาะสมกับผู้ เรียน นํา ไปปฏิบั ติไ ด้จริง

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้อเสนอแนะ
................. .....
................. .....
................. .....

มาก
ปานกลาง
น้ อย
ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

เหมาะสมกับ ผู้เรี ยน

นําไปปฏิบัติ ได้จริ ง

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

มาก
ปานกลาง
น้ อย

ข้อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้ อเสนอแนะ
......................
......................
......................

ข้อเสนอแนะ
................... ...
................... ...
................... ...

รายชื# อเพื# อน ครู ผู้ต รวจสอบ ................................................................................. ตํา แหน่ง ........................................................
รายชื# อเพื# อน ครู ผู้ต รวจสอบ ................................................................................. ตํา แหน่ง ........................................................
รายชื# อเพื# อน ครู ผู้ต รวจสอบ .................................................................................. ตํา แหน่ง .......................................................
มารุต พัฒ ผล : 2554
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ตัวอย่างเครื องมือทีใช้ ในการ
สําหรับ เก็บรวบรวมข้ อมูล

มารุต พัฒ ผล : 2554

แบบประเมิ นความมี วินั ย
คํา ชีWแจง 1. แบบประเมินนีW มีผ้ ูประเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือน และครู ข้ อมู ลการประเมิน มาจาก 3 ฝ่ าย
เพือ พิจ ารณาในการตัด สิ นผลการประเมิน
2. จงเขียนระดับคะแนนลงในช่อ งผลการประเมิน ดัง นีW
1 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน เมือได้รับคํา สั ง
2 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน เมือได้รับการกระตุ้น
3 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน ได้ ด้วยตนเอง

ผลการประเมิน
ชื อ - สกุล

ตัW ง ใจ
ปฏิ บั ติงาน
ในการเรีย นรู้ บรรลุ เป้ าหมาย

อดทน
ต่ อสิ งยัว ยุ

ลงชือผู้ป ระเมิน .............................. ..................................... (ตนเอง เพื อน ผู้สอน)

รับ ผิดชอบ
ต่อตนเอง
และส่ ว นรวม

รวม

มารุต พัฒ ผล : 2554
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แบบประเมินจิ ต อาสา
คํา ชีWแจง 1. แบบประเมินนีW มีผ้ ูประเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพือน และครู ข้ อมู ลการประเมิน มาจาก 3 ฝ่ าย
เพือ พิจ ารณาในการตัด สิ นผลการประเมิน
2. จงเขียนระดับคะแนนลงในช่อ งผลการประเมิน ดัง นีW
1 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน เมือได้รับการร้ อ งขอ
2 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน เมือได้รับการกระตุ้น
3 คะแนน หมายถึ ง แสดงพฤติกรรมทีประเมิน ด้วยตนเอง

ผลการประเมิน
ชื อ - สกุล

แบ่ งปั น
สิงของ

ให้ ความ
ช่ วยเหลือ

ให้ คํา
แนะนํา

ให้ ความรู้ สึก ที ดี
ความคิดทางบวก

ลงชื อ ผู้ป ระเมิ น ................................................................... (ตนเอง เพื อ น ผู้ สอน)

รวม

มารุต พัฒ ผล : 2554

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิท างการเรี ย น
เรื อง สมบัติ ของจํา นวนนับ
คําชี W แจง จงวงกลมล้ อ มรอบตั วเลื อ กทีสุ ดเพียงตัวเลื อกเดียว
1. จํา นวนในข้ อใดต่ อ ไปนีW เป็ นตั วประกอบของ 10
ก. 2
ข. 4
ค. 6
ง. 8
2. จํา นวนในข้ อข้ อใดต่ อ ไปนีW เป็ นจํา นวนเฉพาะทีมากทีสุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
3. จํา นวนในข้ อใดต่ อ ไปนีW ไม่เ ข้ าพวก
ก. 11
ข. 12
ค. 14

ง. 15
มารุต พัฒ ผล : 2554

124

4. มีเชือกอยู่ 3 เส้ น ยาวเส้ นละ 16 , 32 และ 72 เซนติเมตร ตามลําดับ
ถ้ าจะแบ่ งเป็ นท่อนสัW นๆให้ เท่ าๆกัน และยาวทีสุด เท่าทีจะยาวได้
จะได้ เชือกท่อนละกีเซนติเมตร
ก. 4 เซนติเมตร
ข. 6 เซนติเมตร
ค. 8 เซนติ เมตร
ง. 10 เซนติ เมตร
5. ถ้ ากําหนดปัญ หาว่า “นักวิงมาราธอนสองคนวิงรอบสนามใช้ เ วลา 60 และ 72 วิ นาที
ตามลําดับ อยากทราบว่า อีกกีนาที นักวิงทัWงสองคน จะถึงจุด เริมต้นพร้ อมกัน”
การแก้ ปัญหาโจทย์ ข้อนีWควรใช้ วิ ธกี ารใดและได้ คําตอบเป็ นเท่ าใด
ก. หา ค.ร.น. ของ 60 และ 72 แล้ วหารด้ วย 60 ได้ คําตอบ 6 นาที
ข. หา ห.ร.ม. ของ 60 และ 72 แล้ วหารด้ วย 60 ได้ คําตอบ 6 นาที
ค. หา ค.ร.น. ของ 60 และ 72 แล้ ว คูณด้ วย 60 ได้ คํา ตอบ 12 นาที
ง. หา ห.ร.ม. ของ 60 และ 72 แล้ว คูณ ด้ วย 60 ได้ คํา ตอบ 12 นาที
มารุต พัฒ ผล : 2554

แบบทดสอบเรื องสิ งแวดล้ อมในท้ องถิน
คําชี Wแ จง จงตอบคําถามและให้ เหตุ ผลเกีย วกับการทํา งานบ้ านดังต่ อ ไปนีW
1. จงวิ เคราะห์ ข้อ มู ล จากการสํารวจและอธิ บายความสัม พันธ์ ขององค์ ประกอบ ที สําคัญ
ของสิงแวดล้ อม
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. ระบบนิเ วศมี ความสํา คัญและจํา เป็ นต่ อ สิงมี ชีวิต อย่ างไรบ้า ง
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. สิง มีชี วิตที ดํา รงชี วิต ในดินและในนํWามี ความสัม พันธ์ กนั หรื อไม่ อย่ า งไร
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. สิง ใดบ้ างที ทํา ให้ สิงมีชี วิตดํา รงชี วิต อยู่ไ ด้ ในบริเวณที สํา รวจพบ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
มารุต พัฒ ผล : 2554
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แบบประเมิ น ความสามารถในการแก้ ปัญ หา
คํา ชีW แจง เขี ยนคะแนนความสามารถในการแก้ ปัญ หาแต่ ละด้า นลงในช่ องผลการประเมิน
1 คะแนน หมายถึ ง มีค วามสามารถในรายการทีประเมินเมือได้ รั บการช่ ว ยเหลือ
2 คะแนน หมายถึ ง มีค วามสามารถในรายการทีประเมินเมือได้ รั บคํา แนะนํา
3 คะแนน หมายถึ ง มีค วามสามารถในรายการทีประเมินได้ ด้ว ยตนเอง
ความสามารถในการแก้ ปั ญหา
ชื อ - สกุล

วิเ คราะห์
วางแผน
ดํา เนินการ
ปัญ หา การแก้ ปั ญหา แก้ ปั ญหา

ตรวจสอบผล
การแก้ ปั ญหา

รวม

มารุต พัฒผล : 2554

ใบงานที 4 ดําเนินการแก้ ปัญหา เก็ บ ข้ อ มู ล และบั นทึกผล
วัตถุประสงค์ ดํา เนินการแก้ ปั ญหา หรือพัฒนาผู้เรียน แล้ ว บันทึกผลการวิจัย
คํา ชีWแจง ก) ดํา เนินการแก้ ปัญหาโดยใช้ ว ิธีการและเครืองมือทีได้ จากการทําใบงานที 3
ข) บันทึกผลการแก้ ปั ญหา แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้ และบทเรียนทีได้รับ จากการทําวิจัย ให้ส มบู รณ์
1. ดํา เนินการแก้ปั ญหา (Action) โดยใช้ วิธีการและเครืองมื อ เมือวันที .................... ถึงวันที ............. เวลา ........ .................
2. บันทึกผลการแก้ ปัญหาจากเก็บ ข้อมูล (Observe) โดยนํา เสนอเป็ นแผนภาพ ตาราง หรื อเขียนบรรยาย
........................................................................................................................................................................ ...............................
........................................................................................................................................................................ ...............................
3. การสะท้ อนผลหลังการวิจัย (Reflection)
3.1 การวิจ ัยครัW งนีWสามารถแก้ ปัญหาทีเกิดขึWนได้สํา เร็จ หรือไม่
สํา เร็จ
(ระบุ เหตุ ผล) ............. .............................................................................. ..............................................
ไม่สํา เร็จ (ระบุ เหตุ ผล) .............. .............................................................................. .............................................
3.2 สิ งทีไ ด้เรี ยนรู้จากการทําวิจัยครัW งนีW
ได้ความรู้ท ีเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนรู้ (ระบุ ) ............................... ....................................... ...........................
ได้ความรู้ท างวิชาการเกียวกับ การวิจัยปฏิบั ติการในชัWนเรี ยน (ระบุ ) ..........................................................................
ได้ความรู้อืนๆ (ระบุ) ............................................... ....................................... ........................................................ .....
3.3 การนํา ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ ได้ (ระบุ แนวทาง) ................. ....................................... .................................................
ไม่สามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ ได้ (ระบุ เหตุผล) ...........................................................................................................
มารุต พัฒ ผล : 2554
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ใบงานที 5 การเขี ยนรายงานผลการวิ จยั (แบบไม่ เป็ นทางการ)
วัต ถุประสงค์ เพือเขียนรายงานการวิจยั
คํา ชีWแจง โปรดเขียนนํา เสนอรายงานผลการวิจ ัยทีท ่ า นดํา เนินการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ตามประเด็ นทีกําหนดให้
1. ชือเรืองการวิ จัย / ชือผู้วิจัย ........................................................................................................ ....................................... ..........
2. สภาพปัญหา (สรุป ใบงานที 1) .......................................................... ..........................................................................................
3. การวางแผนแก้ ไ ขปัญหา (plan) (สรุ ปใบงานที 2 และ 3) ........................... ................................................................................
4. การดํา เนินการแก้ ไขปั ญหา (action) (สรุป ใบงานที 4 ข้อ 1) .......... ....................................... .....................................................
5. ผลการแก้ป ัญหา (observe) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 2) ....................... ....................................... .....................................................
6. การสะท้อนผลการวิจัย (reflect) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 3)
6.1 สิงทีได้เ รียนรู้ จากการทําวิจัยครัW งนีW ...................................................................................... ....................................... ..........
6.2 แนวทางการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ ใช้ พั ฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้
6.3 ความถูกต้ องและเชือถือได้ของผลการวิจ ัย (ทีเพือนครูร่ว มพิ จารณา)
มี ความถูกต้ องและเชือถือได้
ควรปรับ ปรุงแก้ไ ข ................................................................................................... ....................................... .......
ข้อเสนอแนะเพิ มเติม ............................................................................................... ..............................................
มารุต พัฒ ผล : 2554

ตัวอย่ างการวิจัย
ทีทําควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
(ของจริ งจากพืWนที)
มารุต พัฒ ผล : 2554
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รายงานการวิจั ย (กลุ่ มสาระคณิต ศาสตร์ )
1. ชือเรืองการวิจัย / ชือผู้วิจัย
การพัฒนาผลสัม ฤทธิทางการเรีย น เรื อง การคูณ และการหารเศษส่ ว น
ของผู้เรีย นชัWนประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ แบบฝึ กหัดผสมผสานกับเกมและรู ปการ์ ตู น
2. สภาพปั ญหา
ผู้เรีย นชัWน ป. 5 ไม่ สามารถคูณและหารเศษส่ วนทีกําหนดให้ ได้
3. การวางแผนแก้ ไขปัญ หา (Plan)
3.1 วัต ถุประสงค์ การวิจัย
เพือเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิทางการเรีย นเรืองการคูณ และการหารเศษส่ วน
ก่ อนและหลังการจัดการเรีย นรู้
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรี ยนชัWน ประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 9 คน
มารุต พัฒ ผล : 2554

3.3 ตั วแปรต้ น
การใช้ แ บบฝึ กหัดทีม ีกจิ กรรมให้ ผู้ เรียนปฏิบัติ อย่างหลากหลายผสมผสาน
กับเกมและรู ปการ์ ตูน
3.4 ตั วแปรตาม
ผลสั มฤทธิทางการเรียน เรือง การคูณ และการหารเศษส่ ว น
3.5 สมมติฐานการวิ จยั
ผู้เรี ยนมีผลสั มฤทธิทางการเรี ยนเรื องการคูณ เศษส่ วนหลังเรีย น
สู งกว่าก่ อนเรีย น

มารุต พัฒ ผล : 2554
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3.6 นวัตกรรม / เครื องมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมู ล
- แบบฝึ กหั ด เรือง การคูณ และการหารเศษส่ วน มีความตรงกับปัญ หา
ความเหมาะสมกับผู้ เรียน และความเป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ อยู่ ในระดับมาก
- แบบทดสอบ เรือง การคูณ และการหารเศษส่ ว น มีความตรงกับปั ญ หา
ความเหมาะสมกับผู้ เรียน และความเป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมู ล
ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรีย นเรือง การคูณ เศษส่ ว น ก่อนเรียน
และหลังเรียน
3.8 การวิ เคราะห์ ข้อมู ล
เปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิทางการเรียนเรืองการคู ณและการหารเศษส่ วน
ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

4. การดําเนิ นการแก้ไขปัญหา (Do)
ดํา เนินการเมือวันที 7 มิ.ย. 2554 เวลา 07.30 – 08.00 น.

5. ผลการแก้ ปัญหา (Check)
ผลการใช้ แบบฝึ กหัด “คู่หนูอยู่ ไหน” เป็ นดังกราฟแท่ งต่ อไปนีW

5
4
3
2
1
0

4.11

1.89

ค่ าเฉลีย
ก่ อนเรีย น

ค่ าเฉลีย
หลังเรียน

มารุต พัฒ ผล : 2554
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แบบฝึ กหั ด “คู่ หนูอยู่ไหน”
คําชี แจง ลากเส้ นเชื อมระหว่ างโจทย์ที กําหนดให้กับ คํา ตอบที ถูกต้อง แล้วลากเส้ นเชื อมอี กเส้ นไปยัง รู ป ภาพ
ที เป็ นคําแปลของคําศัพท์ที ถูกต้อง

แบบทดสอบ เรื อง การคู ณและการหารเศษส่ วน
คําชีWแจง วงกลมล้ อมรอบตั วเลือกทีถูกต้ องทีสุด เพียงตัว เลือกเดีย ว

130

6. สะท้ อนผลการวิจั ย (Reflection)
6.1 สิงทีได้เ รียนรู้ จากการทําวิจัย ครัWงนีW
การใช้ สื อการเรียนรู้ สําหรั บผู้เรีย นวัยเด็กควรทําให้ มีความน่ าสนใจ
เป็ นเกมผสมผสานสอดแทรกไปกับเนืWอหาทีจดั การเรียนรู้ ทําให้ ผู้ เรีย น
สนุกสนานกับการทําแบบฝึ กหัด และผู้เรีย นจะเกิด การแลกเปลีย นเรีย นรู้
ซึ งกันและกัน
6.2 แนวทางการนํา ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรีย นรู้
การใช้ แ บบฝึ กหัดในแต่ละบทเรีย น ควรออกแบบจัดทําให้ น่ าสนใจ เช่ น
การใส่ รู ปการ์ ตูน การผสมผสานกับเกมทีผู้เรียนสนใจ การทําแบบฝึ ก
ทีม ีแต่ งานให้ ผู้เรียนทําอย่างเดีย วจะทําให้ ไม่ น่าสนใจ ไม่ อยากทํา
ไม่ ตัW งใจทํา จึงไม่ ค่อยได้ รับความรู้ เหมือนกับว่าทําให้ เสร็จๆ เท่ านัWน
ไม่ มีเป้าหมายในการทํา
มารุต พัฒ ผล : 2554

6.3 ความถูกต้องและเชือถือได้ ของผลการวิจัย (ให้ เพือนครู ต รวจสอบ)

 มีความถูกต้องและเชือถือได้
 ควรปรับปรุงแก้ ไข
 ข้ อเสนอแนะเพิม เติ ม ..............................................

7. รายชื อ เพือนครู ทีต รวจสอบและร่ วมแลกเปลีย นเรี ยนรู้
ครู กรุณา วิช าการดี
ครู สุจริต รักวิจัย

8. ผู้วิจั ย
ครู วินัย ใจบุญ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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รายงานการวิจัย (กลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ )
1. ชื อเรื องการวิ จยั / ชือผู้วิจัย
การพัฒนาความสามารถในการจําแนกสารเนืWอเดีย ว และสาร เนืWอผสม
ของผู้ เรียนชัWนมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ สือของจริงและการแลกเปลีย นเรียนรู้
2. สภาพปั ญ หา
ผู้ เรียนจํานวน 5 คน ไม่ส ามารถจําแนกได้ ว่ าสารใด เป็ นสารเนืW อเดี ยว
และสารใดเป็ นสารเนืW อผสม
3. การวางแผนแก้ ไขปัญ หา (Plan)
3.1 วัต ถุประสงค์การวิ จยั
เพือเปรีย บเทีย บความสามารถในการจําแนกสารเนืW อเดียว
และสารเนืW อผสม ของผู้เรีย นชัWนมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 5 คน
3.2 กลุ่ม เป้าหมาย
ผู้เรีย นชัWนมัธยมศึ กษาปี ที 1 จํานวน 5 คน

มารุต พัฒ ผล : 2554

3.3 ตั วแปรต้ น
การใช้ ตั วอย่าง สารเนืWอเดียว และสารเนืWอผสม ทีเป็ นของจริง
ให้ ผู้ เรียนศึกษา และแลกเปลีย นเรีย นรู้ กับเพือน และผู้ สอน
3.4 ตั วแปรตาม
ความสามารถในการจําแนกสารเนืWอเดีย วและสารเนืWอผสม
3.5 สมมติฐานการวิ จยั
ผู้เรี ยนจําแนกสารเนืWอเดียวและสารเนืWอผสมหลังเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรียน

มารุต พัฒ ผล : 2554

132

3.6 นวัตกรรม / เครื องมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมู ล
- ใบความรู้ เรืองสารเนืWอเดีย วและสารเนืWอผสม มีความตรงกับปั ญ หา
ความเหมาะสมกับผู้ เรียน และความเป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ อยู่ ในระดับมาก
- กิจกรรมฝึ กจําแนกสารเนืW อเดี ยวและสารเนืWอผสม มีความตรงกับปัญ หา
ความเหมาะสมกับผู้ เรียน และความเป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
- แบบทดสอบเรืองสารเนืWอเดีย วและสารเนืWอผสม มีความตรงกับปั ญ หา
ความเหมาะสมกับผู้ เรียน และความเป็ นไปได้ เชิงปฏิบัติ อยู่ ในระดับมาก
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมู ล
ทดสอบความสามารถในการจําแนกสารเนืW อเดี ยวและสารเนืWอผสม
ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3.8 การวิ เคราะห์ ข้อมู ล
เปรี ยบเทียบค่ าเฉลียความสามารถ ในการจําแนก สารเนืWอเดีย ว
และสารเนืWอผสม ก่ อนและหลังการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้
มารุต พัฒ ผล : 2554

4. การดําเนิ นการแก้ไขปัญหา (Do)
ดํา เนินการเมือวันที 6 ก.ย. 2553 เวลา 10.30 – 12.00 น.

5. ผลการแก้ ปัญหา (Check)
ผลการดํา เนินการปรากฏดังตารางต่ อไปนีW
ที
1
2
3
4
5

ชื อ – นามสกุล
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญสุ ข
เด็กหญิงปิ ยะดา ตะเวี ยงน่ าน
เด็กชายนรมนธ์ จัน ทร์ สะอาด
เด็กชายพนา สร้ อยคํา
เด็กชายยอดรั ก แก้ว ตุ้ม
เฉลีย

คะแนน คะแนน คะแนน
ก่ อนเรียน หลังเรีย น พัฒนาการ
8
5
4
4
7
5.6

17
18
17
17
17
17.2

9
13
13
13
10
11.6
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6. สะท้ อนผลการวิ จัย (Reflection)
6.1 สิ งทีไ ด้ เรีย นรู้ จากการทําวิ จยั ครัWงนีW
การจัด การเรียนรู้ ให้ ผู้เรีย นสามารถจําแนกสารเนืW อเดี ยวและสารเนืWอผสมได้
ผู้สอนควรใช้ สื อทีเป็ นสารเนืWอเดีย ว และสารเนืWอผสมทีเป็ นของจริง
มาสอนผู้เรียน ควบคู่กับการให้ ศึ กษาใบความรู้
6.2 แนวทางการนําผลการวิจัย ไปประยุกต์ ใช้ พ ัฒนาคุณ ภาพการจัดการเรีย นรู้
การใช้ สือการเรีย นรู้ ควรเลือกใช้ สือทีเป็ นของจริ ง จะช่ วยทําให้ ผู้เรี ยน
สามารถเรีย นรู้ ได้ อย่ างมีประสิทธิภ าพ เกิดความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง

มารุต พัฒ ผล : 2554

6.3 ความถูกต้องและเชือถือได้ ของผลการวิจัย (ให้ เพือนครู ต รวจสอบ)

 มีความถูกต้องและเชือถือได้
 ควรปรับปรุงแก้ ไข
 ข้ อเสนอแนะเพิม เติ ม ..............................................

7. รายชื อ เพือนครู ทีต รวจสอบและร่ วมแลกเปลีย นเรี ยนรู้
ครู ปราณี จิตเมตตา
ครู วิชาญ ความรู้ดี)
ครู สมศรี นําW ใจงาม

8. ผู้วิจั ย
ครู วินัย ใจบุญ
มารุต พัฒ ผล : 2554
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การถอดบทเรียน
เป็ นการเรีย นรู้ เกียวกับการปฏิบัติ ไปแล้ ว
เพือรั กษาจุ ดแข็ง ของการปฏิ บัติการไว้ ศึ กษาแนวทางที เป็ นนวัตกรรม
เพือส่ ง เสริ มให้ มีแนวทางในการกําหนดเป็ นแบบปฏิ บัติทีดี
ไปประยุกต์ ใช้ หรื อนํา ไปเรี ยนรู้ต่ อยอด
เครื องมือถอดบทเรี ย น หรื อองค์ ความรู้ มีพลวั ตเสมอ
เครื องทีนิ ยมใช้ คือ “เครืองมือการวิเคราะห์ ห ลัง การปฏิบัติ ”
(After Action) หรื อ AAR
มารุต พัฒผล : 2554

หลั กการถอดบทเรี ย นเครื องมื อการวิเ คราะห์ หลั งการปฏิบัติ คือ
เปิ ดใจกว้ าง รั บฟั ง ความคิดเห็นของผู้อ ืน และพร้ อมทีจ ะเรีย นรู้ ร่วมกัน
ซึ งไม่ ได้ หมายถึง การหาทางแก้ไขปั ญหาหรื อ การตําหนิ ในสิ ง ทีเกิ ดขึWน
บทเรี ยนซึ งจะเกิด ขึWนจากการถอดบทเรี ย นนีWไมได้ มุ่ งเน้ นการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้
แต่ หมายรวมถึง การจั ดทําองค์ ความรู้ ทีเ กิด จากการสั งเคราะห์ ใ นรู ปแบบเอกสาร
ซึ งแตกต่ างจากการรวบรวม (compile) ข้ อ มู ลหรื อรายงานคําให้ การ
หรื อรายงานการประชุ มซึ งจะไม่ นําไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ
(A lesson is not Learned unless something changed)
มารุต พัฒผล : 2554
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วิธี การถอดบทเรี ย นด้ วยเครื องมื อ การวิเคราะห์ หลั ก การปฏิบัติ
1. จัดประชุ มให้ เกิดขึ Wนอย่างรวดเร็ว เท่าทีจะทําได้ ภ ายในระยะเวลา 2 – 3 ชัว โมง
หรือ 2 – 3 วัน ขึ Wนอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ และเลือกบุคคล
ทีเหมาะสมเข้ าร่ วมประชุ ม
2. สร้ างบรรยากาศทีเหมาะสมทีเ อืWอต่อการเรี ยนรู้ จุ ดเน้ นการประชุ ม เพือ การเรี ยนรู้
ไม่ ใช่ ประชุ มเพือตําหนิ ความล้ มเหลวของผู้อืน
3. กําหนดบุคคลทีจะเป็ นผู้อํานวยความสะดวกในการประชุ ม คือ ผู้ ทรี ู้ และเข้ าใจ
ธรรมชาติข องกิจกรรม / โครงการและไม่ ม ีส่ว นได้ ส่ วนเสี ยกับโครงการ
4. ทบทวนวัต ถุประสงค์ โครงการ เช่ น เริมด้ วยคําถาม
- เราได้กําหนดหรือวางแผนไว้ว่ าจะทําอะไรบ้ างและเราได้ ทําอะไรให้ เกิดขึนW มาบ้ างแล้ ว
มารุ ต พัฒผล : 2554

5. ตัWง คําถาม
- มี สิง ใดบ้างทีทําดี แล้ ว
- ช่ วยกัน หาเหตุ ผลอย่ างชั ด เจนว่ าทําไมจึง เกิ ดขึW น
6. คําถามต่ อไป
- มี อะไรบ้ างทีค วรทําให้ ดี กว่ านีW
- ในครัW งต่ อไปเราจะทําอะไรให้ แตกต่ างกว่ าทีเคยทํามาแล้ ว
7. มั นใจว่ าผู้ ร่ วมประชุ ม ทุกคนมี ความรู้สึ กได้ รับ รู้ ทุกประเด็น อย่ างครบถ้ ว น
ก่อนสิ W นสุ ดการประชุ ม
8. บันทึก การประชุ ม และสั งเคราะห์ อองค์
งค์ ค วามรู้ ใหม่
9. แบ่ งปั น ความรู้ ให้ ทีม พิจ ารณา ทบทวนให้ ชัดเจน
มารุต พัฒผล : 2554
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การแลกเปลียนเรียนรู้ (Interactive Learning)
กระบวนการเรีย นรู้ ทีเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กของกลุ่ ม
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุ กขัW นตอน สามารถแสดงผลงาน
และความคิด เห็ น แลกเปลียนประสบการณ์ ซึงกันและกัน
โดยมีผ้ ู นํากลุ่ มสรุ ปสาระสํ า คัญเพื อสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ จะก่ อให้ เกิดคุ ณลักษณะ
ความเคารพในความเป็ นมนุ ษย์ ของผู้อ ืน
มารุต พัฒผล : 2554

ขอบคุณและสวัสดี
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ใบงานการจัดทําหน่ วยการเรี ยนรู้
โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
วัตถุประสงค์
เพืB อ ให้ ผ้ ูส อนวางแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ จัย เป็ นฐานตามลํ า ดับ
ขั NนตอนทีB กําหนดให้ แล้ วดํ าเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ และบันทึกผลหลังการจัดการ
เรี ยนรู้

คําชีแ% จง
โปรดวางแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ จัย เป็ นฐานตามลํ า ดับ ขันN ตอน
ทีB กํ า หนดให้ แ ล้ ว ดํ า เนิ น การจัด การเรี ย นรู้ และบัน ทึก ผลหลังการจัด การเรี ย นรู้
ให้ สมบูรณ์
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หน่ วยการเรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
ชื.อหน่ วยการเรี ยนรู้ ...................................................................................................................
ระดับชัน% ............. ภาคเรี ยนที. ........... ปี การศึกษา ........................... จํานวน ...........ชั.วโมง

1. ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome) เขียนเป็ นความเรี ยงให้ สะท้ อนองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ
1) ความคิดรวบยอดหลัก 2) กระบวนการเรี ยนรู้ และ 3) สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สาระสําคัญ (Main Concept) เขียนในลักษณะผังความคิดรวบยอด (concept mapping)
ทีBสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ทีBคาดหวัง (นําความเรี ยงมาเขียนเป็ นภาพ)
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3. หัวข้ อสาระการเรี ยนรู้ (Sub Concept และ Topic) ระบุหวั ข้ อสาระการเรี ยนรู้ของแต่ละ
main concept ในหน่วยการเรี ยนรู้นี Nโดยเขียนเป็ นข้ อๆ อย่างเป็ นระบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ (Learning Objectives) ระบุให้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ทีBคาดหวัง
และ concept mapping จะเขียนแยกเป็ นด้ านๆ (ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ)
หรื อเขียนผสมผสานหลายด้ านในข้ อเดียวกันก็ได้ )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (Learning Activity) ระบุกิจกรรมหลักๆ ทีBผ้ เู รี ยนต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอน
N
โดยใช้ “กระบวนการวิจัย” เป็ นขันตอนหลั
N
กและมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีBสอดรับกับแต่ละขันตอน
N
และสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.1 ขันกํ
N าหนดปั ญหา
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5.2 ขันเก็
N บรวบรวมข้ อมูล
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5.3 ขันวิ
N เคราะห์ข้อมูล
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5.4 ขันสรุ
N ปผล
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5.5 ขันแลกเปลี
N
Bยนเรี ยนรู้
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

141
6. สื.อการเรี ยนรู้ / แหล่ งการเรี ยนรู้ สืBอ คือ ตัวกลางทีBชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ รวดเร็ ว
และมีประสิทธิผล แหล่งการเรี ยนรู้ คือ แหล่งข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ ทางวิทยาการ
และประสบการณ์ทีBสง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน แสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ออกแบบการวัดและประเมินผลทีBสอดคล้ องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ แล้ วนําสิBงทีBได้ ออกแบบไว้ ไปสร้ างเครืB องมือวัดทีBสมบูรณ์
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
(คัดลอกมาจากข้ อ 4)

วิธีการวัด

เครืB องมือวัด

แหล่งข้ อมูล

เกณฑ์
การประเมิน

หมายเหตุ หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 4 ข้ อ
1. ใช้ ผ้ ปู ระเมินหลายๆ คน เช่น ผู้เรี ยน เพืBอน ผู้สอน ผู้เกีBยวข้ อง
2. ใช้ วิธีการและเครืB องมือวัดหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบตั ิ การทดสอบ
การรายงานตนเอง
3. วัดหลายๆ ครังN ในแต่ละช่วงเวลาของการเรี ยนรู้ เช่น ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน
ติดตามผล
4. สะท้ อนผลการประเมินสู่การพัฒนาผู้เรี ยน
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8. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ (ใช้ จดุ ประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นกรอบการบันทึกในแต่ละประเด็น)
8.1 ความรู้ในสาระสําคัญ (main concept)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8.2 ทักษะการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั ของผู้เรี ยน
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8.3 สมรรถนะทีBกําหนดไว้ ในจุดประสงค์การเรี ยนรู้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีBกําหนดไว้ ในจุดประสงค์การเรี ยนรู้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8.5 จุดทีBต้องพัฒนาในการจัดการเรี ยนรู้ ครังN ต่อไป
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ลงชืBอ ................................................................... ผู้สอน
วันทีB .......... เดือน ....................... พ.ศ. .................
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ใบงานการเขียนรายงานการวิจัย
จากหน่ วยการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
ใช้ ในกรณีท. ผี ้ ูสอนนําปั ญหาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ที.เกิดขึน% หลังดําเนินการจัดการเรียนรู้
มาทําวิจัยเพื.อแก้ ปัญหานัน%
อาจทําวิจัยเป็ นรายบุคคล
กลุ่มเล็ก หรื อทัง% ชัน% เรี ยนก็ได้
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ใบงานที. 1 การวิเคราะห์ ปัญหา
วัตถุประสงค์ เพืBอให้ ผ้ สู อนวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
คําชีแ% จง ก) ระบุปัญหาของผู้เรี ยนทีBทา่ นเห็นว่ามีความสําคัญและจําเป็ นต้ องดําเนินการแก้ ไข
(อาจเป็ นปั ญหารายบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อทังชั
N นเรี
N ยนก็ได้ )
ข) หาความรู้ทีBจะนํามาใช้ แก้ ไขปั ญหาโดยการศึกษาจากเอกสารหรื องานวิจยั
การขอคําแนะนําจากเพืBอนครู หรื อการใช้ ประสบการณ์ของตนเอง
1. กลุม่ สาระ ...............................................................................................................................
หัวข้ อ ................................................................. การจัดการเรี ยนรู้วนั ทีB ............................
2. ปั ญหาทีBพบ คือ
...............................................................................................................................................
3. สาเหตุของปั ญหา คือ
...............................................................................................................................................
4. วิธีการแก้ ปัญหา
วิธีการแก้ ปัญหาจากเอกสาร
หรื องานวิจยั

วิธีการแก้ ปัญหาจาก
คําแนะนําของเพืBอนครู

วิธีการแก้ ปัญหาจาก
ประสบการณ์ของตนเอง

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

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

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

5. สรุปวิธีการแก้ ปัญหาทีBจะใช้ ในครังN นี N
...............................................................................................................................................
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ใบงานที. 2 การวางแผนการวิจยั
วัตถุประสงค์ เพืBอให้ ผ้ สู อนวางแผนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
คําชีแ% จง วางแผน (Plan) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
N ยนทีBสอดคล้ องกับปั ญหาทีBเกิดขึ Nน ลงในพิมพ์ เขียวการวิจัยต่อไปนี N
วัตถุประสงค์
การวิจยั
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………….....

ตัวแปรจัดกระทํา
ตัวแปรตาม
กลุม่ เป้าหมาย
(วิธีการแก้ ปัญหา) (ปั ญหาของผู้เรี ยน)

สมมติฐานการวิจยั
(ผลทีBคาดว่าจะได้ รับ
ภายหลังการแก้ ปัญหา)

เครืB องมือทีBใช้
ในการวิจยั

การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล

การวิเคราะห์
ข้ อมูล

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

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

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

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

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

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….
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ใบงานที. 3 การพัฒนานวัตกรรมและเครื. องมือที.ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วัตถุประสงค์ เพืBอให้ ผ้ สู อนพัฒนานวัตกรรม และเครืB องมือทีBใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชีแ% จง ดําเนินการพัฒนานวัตกรรม และเครืB องมือทีBใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ให้ ตรงกับพิมพ์เขียวการวิจยั ตามขันตอนดั
N
งนี N
ศึกษาเอกสารแล้ วดําเนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ (กรณีทีBเป็ นนวัตกรรม)
2. กําหนดนิยามศัพท์ (กรณีทีBเป็ นเครืB องมือทีBใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล)
พัฒนานวัตกรรม
และเครื. องมือที.ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(ฉบับร่ าง)
ประเมินคุณภาพโดยเพื.อนครู 3 ประเด็น ได้ แก่
1. ความตรงกับปั ญหา
2. ความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความเป็ นไปได้ ในเชิงปฏิบัติ

ปรั บปรุ งแก้ ไขก่ อนนําไปใช้ จริง
147
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คําชีแ% จง ทําเครืB องหมาย  ลงในช่อง
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แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม และเครื. องมือที.ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และระบุข้อเสนอแนะ

นวัตกรรม .............................................................................................................
ตรงกับปั ญหา
เหมาะสมกับผู้เรี ยน
เป็ นไปได้ ในเชิงปฏิบตั ิ

เครืB องมือทีBใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล .............................................................................
ตรงกับปั ญหา
เหมาะสมกับผู้เรี ยน
เป็ นไปได้ ในเชิงปฏิบตั ิ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
..................................... ..................................... ..................................... .................................... .....................................
เกณฑ์ การประเมิน
มาก
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพตามประเด็นทีBประเมินอย่างสมบูรณ์ หรื อเสนอให้ ปรับปรุงเพียงเล็กน้ อยซึงB ผู้วิจยั จะปรับตามหรื อไม่ก็ได้
ปานกลาง หมายถึง มีคณ
ุ ภาพตามประเด็นทีBประเมินยังไม่สมบูรณ์ ต้ องปรับปรุ งตามข้ อกําหนดของผู้ตรวจสอบเท่านันจึ
N งจะนําไปใช้ ได้
น้ อย
หมายถึง ต้ องปรับปรุงแก้ ไขเป็ นส่วนมากและต้ องนํามาให้ ผ้ ตู รวจสอบพิจารณาซํ NาอีกครังN ก่อนจะนําไปใช้
ลงชืBอผู้ประเมิน .......................................................................... วันทีB ..........................................

มาก
ปานกลาง
น้ อย
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
.....................................
.....................................
.....................................
....................................
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ใบงานที. 4 ดําเนินการแก้ ปัญหา เก็บข้ อมูล และบันทึกผล
วัตถุประสงค์ เพืBอให้ ผ้ สู อนดําเนินการแก้ ปัญหา เก็บรวบรวมข้ อมูล และบันทึกผล
คําชีแ% จง ก) ดําเนินการแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธีการและเครืB องมือทีBได้ จากการทําใบงานทีB 3
ข) บันทึกผลการแก้ ปัญหา แนวทางการนําผลการวิจยั ไปใช้ และบทเรี ยนทีBได้ รับจากการทําวิจยั ให้ สมบูรณ์
1. ดําเนินการแก้ ปัญหา (Do) โดยใช้ วิธีการและเครืB องมือทีBพฒ
ั นาขึ Nน เมืBอวันทีB ...................... ถึงวันทีB ...................... เวลา ...........................................
มีขนตอนการดํ
ัN
าเนินการดังนี N (โปรดทําเครืB องหมาย  ลงในช่อง
เพียงกรณีใดกรณีหนึงB ตามความเป็ นจริ ง)
กรณีทีB 1 ดําเนินการแก้ ปัญหา
เก็บข้ อมูลหลังเรี ยน
กรณีทีB 2 เก็บข้ อมูลก่อนเรี ยน
ดําเนินการแก้ ปัญหา
เก็บข้ อมูลหลังเรี ยน
กรณีทีB 3 เก็บข้ อมูลก่อนเรี ยน
ดําเนินการแก้ ปัญหา
เก็บข้ อมูลระหว่างเรี ยน
ดําเนินการแก้ ปัญหา
เก็บข้ อมูลหลังเรี ยน
กรณีทีB 4 ใช้ ขนตอนการดํ
ัN
าเนินการในลักษณะอืBน (โปรดระบุ ...............................................................................................................................)
2. บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิ (Check) โดยนําเสนอเป็ นแผนภาพ ตาราง หรื อเขียนบรรยาย ตามความสะดวกและเหมาะสม
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
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3. การสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั กิ ารวิจยั (Reflection)
3.1 การวิจยั ครังN นี Nสามารถแก้ ปัญหาทีBเกิดขึ Nนได้ สําเร็ จหรื อไม่
สําเร็ จ (ระบุเหตุผล)
.................................................................................................................................................................................................
ไม่สําเร็ จ (ระบุเหตุผล)
.................................................................................................................................................................................................
3.2 สิBงทีBได้ เรี ยนรู้จากการทําวิจยั ครังN นี N (ตอบได้ มากกว่า 1 ตัวเลือก)
ได้ ความรู้ ทีBเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ (ระบุ)
.................................................................................................................................................................................................
ได้ ความรู้ ทางวิชาการเกีBยวกับการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชันเรี
N ยน (ระบุ)
.................................................................................................................................................................................................
3.3 การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ (ระบุแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................................
ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ (ระบุเหตุผล)
.................................................................................................................................................................................................
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ใบงานที. 5 การเขียนรายงานผลการวิจยั (แบบไม่ เป็ นทางการ)
วัตถุประสงค์ เพืBอให้ ผ้ สู อนเขียนรายงานผลการวิจยั ในลักษณะทีBไม่เป็ นทางการ
คําชีแ% จง โปรดเขียนนําเสนอรายงานผลการวิจยั ทีBทา่ นดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตามประเด็นทีBกําหนดให้
1. ชืBอเรืB องการวิจยั / ชืBอผู้วิจยั
...............................................................................................................................................
2. สภาพปั ญหา (สรุปใบงานทีB 1)
...............................................................................................................................................
3. การวางแผนแก้ ไขปั ญหา (Plan) (สรุปใบงานทีB 2 และ 3)
...............................................................................................................................................
4. การปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหา (Do) (สรุปใบงานทีB 4 ข้ อ 1)
...............................................................................................................................................
5. ผลการแก้ ปัญหา (Check) (สรุปใบงานทีB 4 ข้ อ 2)
...............................................................................................................................................
6. การสะท้ อนผลการวิจยั (Reflection) (สรุปใบงานทีB 4 ข้ อ 3)
6.1 สิBงทีBได้ เรี ยนรู้จากการทําวิจยั ครังN นี N
...............................................................................................................................................
6.2 แนวทางการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้
...............................................................................................................................................
6.3 ความถูกต้ องและเชืBอถือได้ ของผลการวิจยั (แลกเปลีBยนเรี ยนรู้กบั เพืBอนครูแล้ วบันทึกผล
ด้ านล่าง)
 มีความถูกต้ องและเชืBอถือได้
 ควรปรับปรุงแก้ ไข
 ข้ อเสนอแนะเพิBมเติม ....................................................................
7. รายชืBอเพืBอนครูทีBร่วมแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ (อย่างน้ อย 1 คน)
...............................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความรู้ เรื. อง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
หลังการฝึ กอบรม
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แบบทดสอบวัดความรู้ เรื. องการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
คําชีแ% จง 1. แบบทดสอบฉบับนี Nเป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ
2. โปรดทําเครืB องหมาย X บนตัวเลือกทีBถกู ต้ องทีBสดุ ให้ ครบทุกข้ อ ภายในเวลา 20 นาที
1. แนวคิดหลักของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานตรงกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งความรู้และนวัตกรรม
ข. การพัฒนามุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพึงB พาตนเองได้
ค. การเรี ยนรู้ ทีBสง่ เสริ มคุณลักษณะใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ง. การเรี ยนรู้ ทีBมงุ่ สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
2. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีทีBมาจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีBแก้ ไขเพิBมเติม (ฉบับทีB 3) พ.ศ. 2553 มาตราใด
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา 23
ค. มาตรา 24
ง. มาตรา 26
3. คําว่า “ใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้” มีความหมายสอดคล้ องกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. ผู้เรี ยนค้ นคว้ างานวิจยั ในการเรี ยนรู้
ข. ผู้สอนทําวิจยั ควบคูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้
ค. ผู้เรี ยนและผู้สอนร่ วมกันทําวิจยั ในการเรี ยนรู้
ง. ผู้เรี ยนและผู้สอนเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้ กระบวนการวิจยั
4. ข้ อใดคือสาระสําคัญทีBชดั เจนมากทีBสดุ ของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ข. กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถทําวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ค. กระบวนการพัฒนาผู้สอนให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจยั เพืBอแสวงหาความรู้ใหม่
ง. กระบวนการพัฒนาผู้สอนให้ สามารถทําวิจยั สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ
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5. กระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตรงกับข้ อใดมากทีBสดุ
ก. การวิจยั และการจัดการเรี ยนรู้สคู่ ณ
ุ ภาพผู้เรี ยน
ข. การวิจยั สู่การจัดการเรี ยนรู้ทีBมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ค. การจัดการเรี ยนรู้บนฐานการวิจยั สูก่ ารสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ง. การจัดการเรี ยนรู้และการวิจยั เป็ นเรืB องเดียวกันทีBสามารถบูรณาการกันได้ อย่างลงตัว
6. รูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีกีBรูปแบบ
ก. 2 รู ปแบบ
ข. 3 รู ปแบบ
ค. 4 รู ปแบบ
ง. 5 รู ปแบบ
7. เป้าหมายสําคัญทีBสดุ ของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานคือข้ อใด
ก. ผลสัมฤทธิrทางการเรี ยน
ข. การใฝ่ รู้และกระบวนแสวงหาความรู้
ค. ความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนรู้
ง. นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ทีBเหมาะสมกับผู้เรี ยน
8. การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้ชว่ ยส่งเสริ มคุณลักษณะด้ านใดของผู้เรี ยนมากทีBสดุ
ก. ความมีวินยั
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความซืBอสัตย์สจุ ริ ต
ง. ความเคารพในความเป็ นมนุษย์
9. การถอดบทเรี ยนหลังเสร็ จสิ Nนการปฏิบตั ชิ ว่ ยส่งเสริ มสิBงใดมากทีBสดุ
ก. เพิBมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ใิ ห้ สงู ขึ Nน
ข. การช่วยเหลือเกื Nอกูลกันระหว่างผู้ร่วมงาน
ค. การเข้ าใจเป้าหมายและวิธีการปฏิบตั ติ รงกัน
ง. การทํางานร่วมกันอย่างยุตธิ รรม
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10. แหล่งศึกษาค้ นคว้ าในข้ อใดทีBมีความน่าเชืBอถือมากทีBสดุ
ก. หนังสือพิมพ์
ข. วารสาร
ค. สารานุกรม
ง. หนังสือประกอบการจัดการเรี ยนรู้
11. ข้ อมูลด้ านการศึกษาทีBอยูใ่ น website ส่วนมากจะอยู่ในกลุม่ website ตามข้ อใด
ก. .edu
ข. .com
ค. .net
ง. .gov
12. กระบวนการเรี ยนรู้ทีBมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
คือกระบวนการเรี ยนรู้ทีBมีลกั ษณะตามข้ อใด
ก. การแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ข. การเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่วม
ค. การบูรณาการเนื Nอหาตามสภาพจริ ง
ง. สอดคล้ องกับธรรมชาติและความสนใจของผู้เรี ยน
13. การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมีองค์ประกอบสําคัญจําเป็ นตามข้ อใด
ก. จุดประสงค์
สาระสําคัญ สืBอการเรี ยนรู้ การประเมินผล
ข. จุดประสงค์
สาระสําคัญ กิจกรรม
การประเมินผล
ค. ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ สาระสําคัญ กระบวนการเรี ยนรู้
การประเมินผล
ง. ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ สาระสําคัญ กิจกรรมการเรี ยนรู้
การประเมินผล

158
14. ผลการเรี ยนรู้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความหมายตามข้ อใด
ก. ผลการเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBคาดหวังให้ เกิดกับผู้เรี ยนระหว่างการเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ กิจกรรมทีBต้องจัดการเรี ยนรู้
ข. ผลการเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBตกตะกอนในตัวผู้เรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ สิBงทีBผ้ เู รี ยนต้ องรู้และปฏิบตั ไิ ด้ ตามลําดับขันตอน
N
ค. ผลการเรี ยนรู้ คือ คุณภาพโดยรวมของผู้เรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ คุณภาพแบบแยกย่อยของผู้เรี ยน
ง. ผลการเรี ยนรู้ คือ เป้าหมายปลายทางของการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คือ เป้าหมายระหว่างทางของการจัดการเรี ยนรู้
15. กระบวนการเรี ยนรู้มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานมากทีBสดุ ตามข้ อใด
ก. ทําให้ การเรี ยนรู้มีเป้าหมายชัดเจน
ข. ทําให้ การเรี ยนรู้มีวิธีการทีBมีประสิทธิภาพ
ค. ส่งเสริ มการคิดและการเรี ยนรู้ทีBเป็ นระบบของผู้เรี ยน
ง. ส่งเสริ มการบรรลุผลสัมฤทธิrทางการเรี ยนตามเกณฑ์ทีBกําหนด
16. บทบาทของครูยคุ ใหม่สําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานคือข้ อใด
ก. ออกแบบหลักสูตร การเรี ยนรู้ และประเมินผล
ข. เชืBอมโยงประสานงานกับผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน
ค. วิจยั คิดค้ นสร้ างสืBอและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ทีBเป็ นประโยชน์
ง. เอื Nออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
17. ข้ อใดเป็ นบทบาทผู้เอื Nออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้สําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั
เป็ นฐานมากทีBสดุ
ก. กระตุ้นให้ คิด อภิปราย และแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ข. ให้ ข้อมูลและความรู้ทีBถกู ต้ องเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
ค. กําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน
ง. กําหนดภาระงานตลอดจนชิ Nนงานและเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
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18. ผู้สอนควรให้ สิBงใดกับผู้เรี ยนมากทีBสดุ สําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. คําตอบทีBถกู ต้ อง
ข. ขันตอนการเรี
N
ยนรู้ทีBถกู ต้ อง
ค. กระบวนการเรี ยนรู้ทีBเหมาะสม
ง. วิธีการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
19. ข้ อใดไม่ ใช่ หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งสําหรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
ก. ใช้ ผ้ ปู ระเมินหลายฝ่ าย
ข. ใช้ วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย
ค. การประเมินหลายครังN ในช่วงเวลาการเรี ยนรู้
ง. ตัดสินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินอย่างยุตธิ รรม
20. ข้ อใดคือการใช้ ผลการประเมินตามสภาพจริ งสําหรับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
อย่างคุ้มค่ามากทีBสดุ
ก. นํามาเขียนรายงานผลการจัดการเรี ยนรู้
ข. นํามาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรี ยนในทันทีทนั ใด
ค. นํามาใช้ ประกอบการตัดสินระดับผลการเรี ยนเมืBอสิ Nนปี การศึกษา
ง. นํามาเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการพัฒนาผู้เรี ยนในหน่วยการเรี ยนถัดไป

*********************************************************
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แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
หลังการฝึ กอบรม
(ใช้ สําหรับผู้วิจยั ประเมินผู้สอน บุคคลภายนอกประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมินตนเอง)
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
(ใช้ สําหรับผู้วิจยั ประเมินผู้สอน บุคคลภายนอกประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมินตนเอง)
คําชีแ% จง โปรดพิจารณาข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วทําเครืB องหมาย  ลงในช่องความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิจยั เป็ นฐานให้ ครบทุกรายการ

ทีB
1

รายการประเมิน

กําหนดผลการเรี ยนรู้สะท้ อนสาระสําคัญกระบวนการ
เรี ยนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 กําหนดสาระสําคัญได้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้
3 กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้
และสาระสําคัญ
4 ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ทีBกระตุ้นคุณลักษณะใฝ่ รู้ การคิด
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5 ใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ทีBสอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้
6 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มการคิด ตังข้
N อสงสัย
หรื อปั ญหาทีBต้องการคําตอบ
7 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ค้นคว้ าหาความรู้
ด้ วยวิธีการทีBหลากหลาย
8 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์
ความน่าเชืBอถือของข้ อมูล
9 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสรุปความรู้
ด้ วยตนเอง
10 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลีBยนเรี ยนรู้
ความรู้ของตนเองกับบุคคลอืBน

ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีBสดุ
ทีBสดุ
กลาง
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ทีB

รายการประเมิน

11 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองด้ วยวิธีการต่างๆ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืBอง
12 ใช้ วิธีการและเครืB องมือการประเมินทีBหลากหลาย
สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
13 ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนืBอง
ในช่วงเวลาการเรี ยนรู้
14 สืบค้ นงานวิจยั มาสนับสนุนการออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู้
15 ทําวิจยั เพืBอแก้ ปัญหาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทันทีทนั ใด
ด้ วยกระบวนการทีBเป็ นระบบ

ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน
น้ อย
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
ทีBสดุ
ทีBสดุ
กลาง
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แบบประเมินทักษะการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยของผู้เรี ยน
หลังการฝึ กอบรม
(ใช้ สําหรับผู้สอนประเมินผู้เรี ยน ผู้วิจยั ประเมินผู้เรี ยน ผู้เรี ยนประเมินตนเอง)
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แบบประเมินทักษะการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย
(ใช้ สําหรับผู้สอนประเมินผู้เรี ยน ผู้วิจยั ประเมินผู้เรี ยน ผู้เรี ยนประเมินตนเอง)
คําชีแ% จง โปรดพิจารณาข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วทําเครืB องหมาย  ลงในช่องทักษะการเรี ยนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจยั ให้ ครบทุกรายการ

ทีB
1
2
3

รายการประเมิน

กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
กําหนดปั ญหาหรื อสิBงทีBต้องการรู้ได้ ด้วยตนเอง
กําหนดวิธีการศึกษาค้ นคว้ าเพืBอให้ ได้ คําตอบ
ได้ ด้วยตนเอง
4 ดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ได้ ด้วยตนเอง
5 ประเมินความน่าเชืBอถือของความรู้ทีBศกึ ษา
ค้ นคว้ าโดยใช้ วิธีการทีBเหมาะสมได้
6 วิเคราะห์และสรุปคําตอบของปั ญหา
หรื อสิBงทีBต้องการรู้ได้ ด้วยตนเอง
7 แลกเปลีBยนเรี ยนรู้ความรู้ของตนเอง
กับบุคคลอืBนได้
8 เคารพในความแตกต่างทางความคิดเห็น
9 ใช้ หลักฐานข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
10 ค้ นคว้ าหาความรู้ทีBต้องการด้ วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ

ทักษะการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจยั
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีBสดุ
กลาง
ทีBสดุ

168

169

บรรณานุกรม

170

171
บรรณานุกรม
เกศริ น มนูญผล. (2544). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพื.อเสริมสมรรถภาพด้ านการจัดทํา
หนังสือเสริมประสบการณ์ ท. ีสอดคล้ องกับท้ องถิ.น. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั
และพัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
เจริ ญชัย ชาวขอนแก่น. (2544). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์ สาํ หรั บครู
ผู้ปฏิบัตงิ านสารสนเทศในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
ร้ อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทวีศกั ดิr ไชยมาโย. (2545). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมด้ วยตนเองเพื.อพัฒนาสมรรถภาพด้ าน
การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครู แกนนําปฏิรูปการเรี ยนรู้ กลุ่ม
สร้ างเสริมประสบการณ์ ชีวิต (วิทยาศาสตร์ ). นครพนม: หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงาน
การประถมศึกษานครพนม.
ทิศนา แขมณี. (2547). การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนใช้ การวิจัยเป็ นส่ วนหนึ.งของกระบวนการ
เรี ยนรู้ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
ธนากร ทองประยูร. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเรื. องการสอนแบบบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื.อการสื.อสารสําหรั บครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร. ปริ ญญานิพนธ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
นพเก้ า ณ พัทลุง. (2549). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเรื. องการจัดการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลแบบบูรณาการ สําหรั บครู โรงเรี ยนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ .
สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2547). “หลักการสอนแบบเน้ นการวิจยั (Research – based Teaching)
ในระดับอุดมศึกษา”. การเรี ยนการสอนที.มีการวิจัยเป็ นฐาน. หน้ า 1 – 7 . กรุงเทพฯ :
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มาโนช โกมลวนิช. (2541). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามความต้ องการเพิ.มความสามารถ
ทางวิชาการของครู ผ้ ูสอนวิชาการงานและอาชีพ วิชา ง013 ในโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาชลบุรี. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(อุตสาหกรรมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

172
ระวิวรรณ ศรี คร้ ามครัน. (2550). “การจัดการเรี ยนรู้ ”. สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื.องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี .
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2553). การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร. เอกสารประกอบการบรรยายการจัด
การเรี ยนการสอนนิสิตปริ ญญาเอกสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิชาญ พันธุ์ประเสริ ฐ. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู วิทยาศาสตร์ เพื.อออกแบบบท
ปฏิบัตกิ าร ที.สอดแทรกภูมิปัญญาท้ องถิ.น. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (วิทยาศาสตร์
ศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิชิต สุรัตน์เรื องชัย. (2534). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมความรู้ เกี.ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ สาํ หรั บครู ประถมศึกษา. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิเชียร อินทรสัมพันธ์. (2546). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื.อเสริมสร้ างสมรรถภาพการบูร
ณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐานสําหรั บครู มัธยมศึกษา. ปริ ญญา
นิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู ประจําการ “ครู อาชีพ”. สงขลา:
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ศักดิรr ิ นทร์ ชนประชา. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการศึกษานอกระบบสําหรั บ
ครู ผ้ ูสอนระดับการศึกษาขัน% พืน% ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน% ที.การศึกษาเชียงราย
เขต 2. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2547.
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ.มเติม (ฉบับที. 3)
พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค จํากัด.
สันต์ ศูนย์กลาง. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเสริมสร้ างทักษะการปฏิบัตวิ ิชาชีพ
เพื.อพัฒนาผู้เรี ยนแบบองค์ รวม สําหรั บครู ระดับการศึกษาขัน% พืน% ฐาน. ปริ ญญา
นิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร) . กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.

173
เสถียร แป้นเหลือ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื.อเสริมสร้ างภาวะผู้นําสําหรั บผู้นํา
องค์ กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด.
(การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สุริยา เหมตะศิลปะ. (2537). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื.อเสริมสร้ างสมรรถภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากโรงเรี ยน สําหรั บครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา.
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
องอาจ พงษ์ พิสทุ ธิrบบุ ผา. (2541). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื.อเสริมสร้ างพฤติกรรมผู้นํา
ทางการเกษตรสําหรั บผู้เรี ยนโครงการอาชีวศึกษาเพื.อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.).
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
อติญาณ์ ศรเกษตริ น. (2543). การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมเพื.อเสริมสร้ างความเป็ นผู้นําสําหรั บ
นักศึกษาพยาบาล. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2547). “เรี ยนรู้ ควู่ ิจยั : กรณีการสะท้ อนกระบวนการวิจยั ภาคสนามวิชา
การศึกษากับสังคม คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใน การเรี ยนการสอน
ที.มีการวิจัยเป็ นฐาน. หน้ า 38 – 58. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อาชัญญา รัตนอุบล. (2547). “การสอนแบบเน้ นการวิจยั โดยใช้ สญ
ั ญาแห่งการเรี ยนรู้”
ในการเรี ยนการสอนที.มีการวิจัยเป็ นฐาน. หน้ า 61 – 79. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อํารุง จันทวานิช. (2548). “ปาฐกถาพิเศษ เรืB อง นโยบายส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ผู้เรี ยนใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึงB ของกระบวนการเรี ยนรู้ ” ใน การเรี ยนการสอนโดยใช้ การ
วิจัยเป็ นส่ วนหนึ.งของกระบวนการเรี ยนรู้ . หน้ า 1 – 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุ สภา
ลาดพร้ าว.
Kurtus, Ron. (2000). Training Process. Retrieved September 23,2009, from
http://www.school-for-champions.com/training/process.htmKyriacou, Chris.
(2009). Effective teaching in schools : theory and practice. 3rd ed. Cheltenham :
Nelson Thornes.

174
Loughran, John. (1999). Researching Teaching : Methodologies and Practice for
understanding pedagogy. London: Flamer Press.
Moore, Alex. (2000). Teaching and Learning : Pedagogy, Curriculum and Culture. London ;
New York: Rout ledge Flamer.
Moore, D. Kenneth. (2001). Classroom Teaching Skill. 5th. New York: McGraw – Hill.
Muijs, Daniel and Reynlods, David. (2001). Effective Teaching : Evidence and Practice.
London: Paul Chapman Publishing.
Petrash, Jack. (2003). Understanding waldorf education teaching from the inside out.
United of Kingdom : Floris Books.
Pollard, A. (2002). Reflective Teaching : effective and evidence – informed professional
practice. London: Continuum.
Reagan, Timothy G. (2000). Becoming a Reflective Educator : How to build a culture of
Inquiry in the Schools. California: Thoundsand Oaks.
Taba, Hilda. (1962). Curriculum development : theory and practice. New York :
Harcourt Brace Jovanovich.
Tyler, W. Ralph. (1949 .) Basic principles of curriculum and instruction. Chicago :
The university of Chicago press.

175

ภาคผนวก

176

177

รายชื.อผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ จิ ารณาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง
อาจารย์ ดร.ศรี สมร พุม่ สะอาด
อาจารย์ ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทยั
อาจารย์ ดร.ไพรัช มณีโชติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สํานักงานเขตพื NนทีBการประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการวิจัยของผู้เรียน
ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21

