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รูปแบบการเรียนรูแบบดั้งเดิม

(Traditional  Model  Learning)

Content  learning 

Teacher – directed Student  as  knowledge

recipient                           



Content  Learning

• การยัดเยียดเนื้อหาใหกับผูเรยีน

• การทองจําและการทดสอบดานความจํา

• การมุงเรียนรูครบถวนตามเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่สุด

• การใหความสําคัญกับการเรยีนรูของคนกลุมใหญ  

ใครตามไมทันหรอืไมสนใจ  ก็ไปหาทางชวยตัวเอง

ก็แลวกัน



Teacher  Directed

• ผูสอนเปนผูมีอํานาจและทําหนาที่ควบคุมการจัด

การเรียนการสอน

• ผูสอนใชเวลาสวนใหญในการอบรมบมนิสัยผูเรียน

จนสอนไมทัน

• ผูสอนเปนผูถายทอดความรูไปสูผูเรียน

• ผูสอนปลดปลอยและระบายอารมณของตนเอง



Student  as  Knowledge  Recipient

• ผูเรียนเรียนรูโดยการฟงเปนสวนใหญ

• ผูเรียนสวนใหญไมกระตือรอืรน

• ผูเรียนออนทักษะการแสวงหาความรู  ขาดการใฝรู  

ทํางานกลุมไมเปน  เห็นแกตัว  นําเสนอไมเกง

• ผูเรียนซึมซับการเรยีนรูโดยเปนฝายรบั  ไมไดรบัการ

กระตุนใหมีสวนรวมในการเรียน



รูปแบบการเรียนรูปจจุบนั

Contemporary  Model  Learning
การจัดการเรียนการสอนแนวใหม

Student – Centered  Learning

Teacher  as  facilitator Student  as  active  learner



แบบฝกปฏิบัติการสงเสริม

การคิดวิเคราะห



ทฤษฎ ี Constructivism
Constructivism  เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกบัการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยมคีวามเชื่อวาการเรียนรูเปน

กระบวนการที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล  ซึ่งพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกบัเนื้อหา

ของบทเรียนดวยตนเองมากกวาที่จะรบัความรูจากการถายทอดจากผูอื่น

โดยตรง  บุคคลจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดจากพื้นฐานความรูความเขาใจ  และ

การเชือ่มโยงกับประสบการณจริงของเขา  การเรียนรูอยางมคีวามหมาย

จะเกิดขึน้ไดจากบรรยากาศของการทํางานและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน  

และจากสภาพปญหาหรอืบทเรียนที่เปนรูปธรรมในสถานการณจริง  เพื่อให

ผูเรียนใชเปนแนวทางสรางความรูดวยตนเอง



Student – Centered  Learning

• ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมศีักยภาพในการเรียนรูและผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ

• เนนการสรางความรูความเขาใจ  เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของ

ผูเรียน

• มีการเรียนรูรวมกันและตางเคารพในความคิดของผูสอนและผูเรียน

• เปาหมายของการสอนไมใชใหความรูเพียงอยางเดียว  แตตองพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนดวย



Teacher  as  Facilitator

ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  
(Facilitator) ในการจัดการเรียนการสอน

Student
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

และสรางความรูดวยตนเอง

 สรางบรรยากาศ  โอกาส
 ชวยเหลือ  แนะนํา
 รับฟงความคดิเห็น
 ใหการเสริมแรง



บทบาทของ Facilitator
• เปนผูนาํเสนอ (presenter)

• เปนผูสังเกต (observer)

• เปนผูถาม (asker)

• เปนผูใหการเสริมแรง (reinforcer)

• เปนผูแนะนํา (director)

• เปนผูสะทอนความคิด (reflector)

• เปนผูจัดบรรยากาศ (atmosphere  organizer)

• เปนผูจัดระเบียบ (organize)

• เปนผูแนะแนว (guide)

• เปนผูประเมิน (evaluator)

• เปนผูใหคําชืน่ชม (appraiser)

• เปนผูกาํกับ (coach)



Student  as  Active  Learner

• ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระและทําความเขาใจดวยตนเอง

• ผูเรียนรวมมือกับเพื่อน  ในการสืบคนหาคําตอบ  รวม

อภปิราย  รวมนําเสนอ  และสรุปขอความรูที่ไดรับรวมกัน

• เปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยางเดียว  (passive)  

มาเปนผูเรียนที่รวมกิจกรรมการแสวงหาความรู (active) 

ตามที่ผูสอนกําหนด



การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การจัด

การเรียนการสอนที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และผูเรียนเปนผูที่ควรไดรับความ

สนใจอยางทั่วถึงในชั้นเรียน โดยมีผูสอนเปนผูเอือ้อาํนวยความ

สะดวกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

วัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตั้งไว 



หลักการใชกจิกรรม – กลยุทธในการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

• ผูเรียนทุกคนมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู

• ผูเรียนแสวงหาความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง

• ผูเรียนเกิดการเรยีนรูเต็มตามศักยภาพ

• ผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ และความสนใจ

• ผูเรียนทุกคนมโีอกาสประสบความสุขและความสําเร็จตาม

ศักยภาพของตน และพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค



ตัวอยางกิจกรรม – รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช

ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

• Think Pair – Share  จากการตั้งปญหาของครูแลวสุมผูเรียนนําเสนอ

• Jigsaw  แบงเนื้อหาเปนสวน ๆ ใหแตละกลุมรวมคนหาคําตอบเฉพาะเนื้อหาที่กลุมไดรับ

• Round Table  แบงผูเรียนเปนกลุม  รวมกันอภิปรายหาคําตอบจากกระดาษคําถาม

• Mind Map  ผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญโดยเชื่อมโยงประเด็นหลัก ประเด็นรอง ที่ไดเรียนรู

• การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก Problem – Based  Learning

• การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนหลัก Research – Based  Learning

• การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนหลัก Project – Based  Learning

• การสอนโดยใชกรณีศึกษา Case  Approach  Method

ete.



แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  - PBL

(Problem - Based Learning)

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เปน

กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียน

ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกของการเกิดปญหาตาม

สถานการณที่กําหนดให  ใชปญหาเปนเครื่องมือกระตุนให

ผูเรียนคนควาหาความรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับปญหา  เพื่อจะ

นําไปสูการแกปญหาที่เกิดขึ้น  โดยมีการจัดสภาพการณและ

กิจกรรมที่ผูเรียนจะตองเผชิญปญหาและทํางานเปนทีมรวมกับ

ผูอืน่  โดยมีผูเรียนเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง



กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

เริ่มจากกลุมผูเรียน (ประมาณ 8 – 10 คน) จะไดรับ

สถานการณ (Scenario) ผูเรียนจะรวมอภิปรายกําหนดหัวขอเรื่อง

ที่ตองเรียน (สถานการณหนึ่งทําใหเกิดหัวขอเรื่องไดหลายเรื่อง  

แลวแยกยายกันไปหาขอมูลในเรื่องนั้นๆ หรอืจากความรูหรือ

ประสบการณของผูเรียน) แลวจึงนํากลับมาอภิปรายสรุปเปน

ความรู  ผูสอนมีหนาที่ใหความสะดวกและกํากับใหหัวขอเรื่อง

สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน  และขอมูลเนื้อหาสาระ

ที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือที่ไดจากการศึกษาคนความีความถูกตอง

สมบูรณ



กระบวนการแกปญหาจากสถานการณปญหา

นําเสนอปญหา ตั้งขอสงสัย
กําหนดหัวขอเรือ่งที่สอดคลอง

ซักถามปญหา

คิดสืบคนคําตอบ

ใหกับปญหา

การวิเคราะหปญหา
เสนอแนวทางแกปญหา

พรอมสรุปสาระความรู

ตามเนื้อหาของบทเรียน



แนวคิดการจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน – RBL

(Research – Based  Learning)

การจัดการเรยีนรูที่ใชการวิจัยเปนฐานเปน

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรู

จากการศึกษาคนควาและคนพบขอเท็จจริงตางๆ  

ในเรื่องที่ศึกษาผานกระบวนการวิจยัอยางเปน

ระบบ



การสอนตามแนว RBL

•  การสอนโดยใชวิธีวิจัย

•  การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย 

 หรือเปนผูชวยวิจัย

•  การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยผูสอน 

 และนักวิจัยชั้นนาํในศาสตร

•  การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน



ระดับความเขมของผูเรียนในการสอนแบบ RBL

ทํางานวิจัยของตนเอง

เปนผูชวยวิจัย

ทํา Baby research

ทํารายงานเชิงวิจัย

เรียนรูโดยการศึกษางานวิจัย

เรียนรูผลวิจัยจากการศึกษาดวยตนเอง / คําบอกเลาของอาจารย
ศึกษาหลักการ  ความรู จากเอกสารตํารา  และสื่อตางๆ



PBL กับ RBL

การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน 

(Problem – based learning)  เปนจุดเริ่มตนของการเรียน

การสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research – based learning) 

โดยการที่ผูสอนเสนอปญหาในชั้นเรียน ใหผูเรียนแบงกลุม

ศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม หรือทดลองใน

หองปฏิบตัิการแลวทํารายงานเสนอ



การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

(Project – Based Learning)
แนวคิดการจัดการเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

ดวยการลงมือเปนผูปฏิบัตดิวยตนเอง  ทั้งเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
เริ่มตั้งแตการคิดปญหาที่ตนเองสนใจและอยากรูคําตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น 
แลวดําเนินการศึกษาคนหาขอมูลที่เกี่ยวของโดยอาศัยความรูความ

เขาใจจากเรื่องตางๆ ที่ศึกษามา  ใชกระบวนการและทักษะที่จํา
เปาหมายใตการเอื้ออํานวยการของผูสอน  กจิกรรมการเรียนรูจาก
โครงงานมีความเกี่ยวของและสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง



ประเภทของโครงงาน

•  โครงงานสํารวจ

•  โครงงานทดลอง

•  โครงงานประดิษฐ

•  โครงงานสรางทฤษฎี



โครงงานสํารวจ

เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่ที่มีอยูแลว  โดยการสํารวจ
แลวนําขอมูลที่สํารวจไดมาจัดหมวดหมูและนําเสนอ  
โครงงานแบบนี้ผูเรียนจะตองศึกษาและรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ หรือสังเกต



โครงงานทดลอง

เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเรื่องใด

เรื่องหนึ่งโดยการทดลอง  เพื่อจะไดรูวาเกิดอะไรขึ้นตามมา  

โครงงานแบบนี้ผูเรียนตองทําการทดลอง  ตองมีการจัด

กระทําขึ้น



โครงงานประดิษฐ

เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูจากทฤษฎี  
หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกตใชในการประดิษฐบางสิ่ง
บางอยาง  ซึ่งอาจเปนการประดิษฐขึ้นมาใหม  หรือเปน
การปรับปรุงพัฒนาใหดียิง่ขึ้น



โครงงานสรางทฤษฎี

เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอทฤษฎี  หรือ

หลักการใหมๆ  ที่ยังไมมี  หรือตองการขยายจากของเดิม  

โครงงานลักษณะนี้ผูทําโครงงานตองมีความรูพืน้ฐานในเรื่อง

นั้นๆ เปนอยางดี



เปาประสงคของผูเรียนที่มีคุณลกัษณะ KASEM
K ใฝรู  พฒันาตนเองและมีความคิดสรางสรรค

(K  :  Keep  on learning  and  creativity)

A สามารถปรับตัวในการทํางาน

(A  :  Adaptability)

S มีจิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น

(S  :  Social  responsibility)

E เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน  มีพลังมุงมั่น  กระตือรือรน

(E  :  Engaging  /  Energetic)

M มีจริยธรรม  คุณธรรม  วุฒิภาวะ และความสุข

(M  :  Morality  /  Maturity)



การวางแผน / วิธีการวจิัย

การเรยีนการสอน

รองศาสตราจารย  ดร.รัญจวน  คําวชิรพิทักษ

ศนูยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



• ผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความรอบรูในการสรางรูปแบบการ

เรียนการสอน / กลยุทธการจัดการเรียนรู / การวัดและประเมิน

การเรียนรู

• การสรางองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการจัด

การเรียนรู การวัดและการประเมินการเรียนรู

• การคิดคนอยางเปนระบบ เปนไปตามหลักวิชาการ สามารถนําไป

เผยแพรตอสาธารณชนในวงการที่เกี่ยวของกับการวิจัยการเรียน

การสอน

ความสําคัญของการวิจัยการเรียนการสอน



การเผยแพรผลการวิจัยตอสาธารณชน

• นําเสนอผลการวิจัย

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ในสถาบันการศึกษา

• ใชชองทางนําเสนอผลในที่ประชุมวิชาการ

• ตีพิมพในเอกสารรายงานวิชาการ

• จัดทําแผนการเรียนรูใหม – ปรบัปรงุของเกาใหดีขึ้น

• ขอเสนอแนะในการวิจัย



แนวโนมของการวิจัยการเรียนการสอน
• การพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงานเปนหลัก 

• การทดลองใชแนวการสอนในการพัฒนาเจตคติที่เอื้อตอการ
มีจิตสํานึกตอสวนรวม

• การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาตางประเทศของ
....................

• การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส : เครื่องแตงกายกับงาน
ภาพยนต

• การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลกระทบที่เกิดจากการเลน
เกมสออนไลนของนักศึกษา.......



แนวโนมของการวจิัยการเรียนการสอน (ตอ)
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  กับการพัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษาผานการเรียนรายวิชา........................

• การศึกษาอัตลักษณนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

ชั้นปที่.................. ผานการศึกษารายวิชา............................

• พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทําวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการวิทยานิพนธ / สารนิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

• คุณลักษณะของอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยที่พึงประสงคในทัศนะของนักศึกษา
หลักสูตร...............................

ฯลฯ



ความหมาย – การระบุปญหาวิจัยการเรียนการสอนความหมาย – การระบุปญหาวิจัยการเรียนการสอน

ความหมายของปญหาวิจัยการเรียนการสอน

ปญหาวิจัยการเรียนการสอน  หมายถึง  ขอสงสัยที่เกิดจากความอยากรู

อยากเห็นในขอเท็จจริง  หรือขอสงสัยที่เปนจุดเริ่มตนใหเกิดการคนหาวิจัย

เพื่อใหไดคําตอบหรือวิธีการแกปญหาที่ตั้งอยูบนทฤษฎีการเรียนรูและการจัด

การเรียนการสอน

ความสําคัญและขอควรคํานึงในการระบุปญหาวิจัยการเรียนการสอน

การระบุปญหาวิจัยการเรียนการสอนที่ชัดเจน จะชวยใหผูวิจัยเห็น

ความเปนไปไดที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่องนั้นๆ  เห็นภาพของตัวแปรและ

ความสัมพันธของตัวแปรที่จะศึกษา ความเปนไปไดที่จะไดขอมูลและเครื่องมือ

ที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล



ปญหา-ลักษณะของสิ่งที่เปนปญหาปญหา-ลักษณะของสิ่งที่เปนปญหา

• คําถามที่ผูถามยังไมไดรับคําตอบ

• ขอสงสัยที่เกิดจากชองวางหรือความแตกตางระหวางสภาพที่พึง  

ประสงคหรือ สภาพที่ควรจะเปนกับสภาพที่เปนจริงหรือ  สภาพ

ที่ผูวิจัยกําลังเผชิญอยู โดยขอสงสัยที่เกิดจากความแตกตาง

ดังกลาวกอใหเกิดผลตอการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน  

การสอน

• ขอขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ยังหาขอยุติไมได 

ปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดความพยายามแสวงหาคําตอบ

เพื่อใหขอสงสัยหรือขอขัดแยงหมดไป



ระดับของการตอบปญหาระดับของการตอบปญหา

คําตอบของปญหาไดมาโดยวิธีการดังตอไปนี้

1. สอบถามหรือสืบคนจากผูรูในกรณีที่มีผูรูคําตอบอยูกอนแลว

2. ประชุมหรือสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อหาคําตอบรวมกัน

3. ทดลองกระทําเพื่อใหประจักษผลที่เกิดขึ้น

4. ศึกษาวิจัยเพื่อใหไดคําตอบที่เชื่อถือได  เนื่องจากยังไม

สามารถหาคําตอบที่กระจางชัดเจนตรงประเด็นปญหา

ที่ยังสงสัย



แหลงที่มาของปญหาวิจัยแหลงที่มาของปญหาวิจัย
1. จากปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ

อยากจะศึกษา  มีความสงสัยวาทฤษฎีที่กลาวไวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะนํามา    

ใชไดจริงหรือไมในสภาพแวดลอมหรือบริบทของผูวิจัย

2. จากประสบการณของผูวิจัยเอง (Personal experience) จากหนาที่การงาน  

หรือในการดําเนินชีวิตประจําวันนํามาสรางเปนหัวขอปญหาเพื่อทําการวิจัย

3. จากการอานหนังสือ  วารสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย  และวารสารสาขา

วิชาชีพตางๆ  ที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรูและการสอน

4. จากขอเสนอแนะของผลงานวิจัยที่ไดทาํมาแลว

5. จากบทคัดยอวิทยานิพนธ หรือบทคัดยอรายงานการวิจัย

6. ปญหาที่ไดจากผูอื่น  เชน  ผูบังคับบัญชา  องคกรตางๆ  แหลงสนับสนุน

ทุนวิจัย



ขั้นตอนการเลือกเรื่องวิจัยขั้นตอนการเลือกเรื่องวิจัย

ทําความเขาใจกับความหมายของปญหาวิจัย

ศึกษาแหลงที่มาของปญหาวิจัย

ระบุปญหาที่จะทําวิจัย

(คําถามวิจัย)

มีความเหมาะสม

ที่จะเลือก

ชื่อเรื่องหรือหัวขอวิจัย

ไมได

 ได



การประเมินการเลือกเรื่องวิจัยการประเมินการเลือกเรื่องวิจัย

การเลือกเรื่องวิจัยที่เหมาะสม

 ผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องนั้นอยางแทจริง

 ผูวิจัยมีความสามารถ  ความชํานาญ และภูมิหลังเพียงพอสําหรับ 

การทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ

 เครื่องมือมีหรือไม  คุณภาพดีหรือเปลา  ถาไมมีจะตองทําอยางไร

 เวลา  และงบประมาณ

 ขอมูลเพียงพอหรือไม

 ความรวมมือจากผูบริหาร  หรือผูเกี่ยวของ

 นําไปสูการวางวัตถุประสงคที่ชัดเจน  ครอบคลุม



ตัวอยางการระบุปญหาวิจัยตัวอยางการระบุปญหาวิจัย

 กระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบใดจึงจะกระตุนใหผูเรียน

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  และจะใชกลยุทธ  

อะไรบาง 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (T.Q.F)

มีองคประกอบและขั้นตอนอยางไร  และจะสามารถพัฒนาผล 

การเรียนรูตามกรอบ  TQF  ไดหรือไม

ฯลฯ  



การวางแผนเพือ่การวิจัยพฒันาการเรียนการสอน

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

1. ระบุปญหาวิจัย

2. รปูแบบหรอืประเภทการวิจัย

3. ระบุตวัแปรที่ศกึษา

4. ตั้งชื่อเรื่องวิจัย



แผนการวิจัย
ชื่อเรื่อง

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

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

วัตถุประสงคของการวิจัย (ระบุเปนขอๆ)

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

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

สมมตุฐิานการวิจัย(ระบุเปนขอๆ)

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

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



นิยามศัพท

นิยามคาํ..........................................................................................

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

นิยามปฏิบัติการตัวแปรในการวิจัย.................................................

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

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่เปนตัวแปรตน (สิ่งทดลอง - treatment).......................

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

เครื่องมือที่เปนตัวแปรตาม..............................................................

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

แผนการวิจัย



แผนการวิจัย

ประชากร

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

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

กลุมตัวอยาง

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

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



ชื่อเรื่องวิจัยตัวแปรที่ศึกษา

มีอะไรบาง

รูปแบบหรือ

ประเภทวิจัย

ปญหาวิจัย



คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูวิจัย

• ความรูดานวิชาการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และทักษะการวิจัย

• ความสามารถในการวางแผน จัดโปรแกรมการทํางานของ

ตนเอง     รูจักบริหารเวลา แบงเวลาเปน

• ทักษะการสื่อสารและการถายทอดความรู

- การเขียนรายงานวิจัย

- การนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย

- การเขียนบทความวิจัย



• ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ฯลฯ

• การใฝรู หาคําปรึกษา อดทน (รางกาย + จิตใจ)

• ทักษะในการสรางเครือขาย มีปฏสิัมพันธที่ดี มีความสามารถ

ในการทํางานเปนทีม

• มีความสนใจในงานวิจัยอยางจริงจัง มีความรับผิดชอบ 

ทํางานวิจัยใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

ฯลฯ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูวิจัย


