เรียน ผูเขาอบรมทุกทาน
หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับครูฯ จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ หองประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี
คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร
จังหวัดนครปฐม ขอความกรุณาผูเขาอบรมทุกทานทีช่ ําระเงินแลว นําหลักฐาน
การโอนเงินมาแสดงในวันแรกของการอบรม
สําหรับผูท ี่ยังไมชําระเงิน ขอความกรุณานําเงินสดจายไดที่โตะลงทะเบียน
ทางคณะศึกษาศาสตร จะออกใบเสร็จใหทานในวันแรกของการอบรม
ขอแสดงความนับถือ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(หมายเหตุ คาลงทะเบียน 5,000 บาท รวมคาอาหารวาง 10 มื้อ อาหารกลางวัน 5 มื้อ
และคาเอกสารประกอบการอบรม)

หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับครู
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร ครบรอบ 48 ป
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับครู เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร ครบรอบ 48 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ระบุ “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม
กั บ ผู เ รี ย นในแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา” จากข อ ความตามมาตราดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า การวิ จั ย เป น
กระบวนการสําคัญที่ครูผูส อนจะใชเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนได ทัง้ นีห้ ากครูผูสอนมี
ความรู  ความสามารถ และเจตคติ ที ่ดี สามารถดํ า เนิ น การวิ จั ย และสามารถใช ก ระบวนการวิ จั ย
ตลอดจนผลการวิจัยมาพัฒนาผูเรียนในทุกมิติ ยอมจะทําใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายในการจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรไดเปนอยางดี
คณะศึกษาศาสตรในฐานะเปนหนวยงานผลิตครูที่มีคุณภาพออกสูสังคม และมีศักยภาพดานการ
วิจัยทางการศึกษา จึงมีความตองการพัฒนาครูดานการวิจัย เพือ่ ใหครูสามารถนําการวิจัยไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
3. ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตรของการอบรม (ถามี)
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการการเรียนการการสอนสําหรับครู เกิดขึ้นภายใตแนวคิด
ที่วาครูผูสอนทุกคนมีศัก ยภาพในการพัฒนาตนเอง ในการพัฒนาตนเองของครูอาจได รับคําชี้แนะ
รวมกับการฝกปฏิบัติจนกระทั่งมีความรูความสามารถในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ได
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถและเจตคติดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู
5. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ผูเขารวมโครงการอบรมประกอบดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และระดับปฐมวัย ในทุกกลุมสาระ
6. จํานวนผูเขารับการอบรม และสถานที่จัดอบรม
จํานวนผูเขาอบรมรุนละ 100 คน
สถานที จ่ ั ด อบรม ณ ห อ งประชุ ม ไทยประกั น ชี วิ ต ชั น้ 4 อาคารโสมสวลี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ระยะเวลาการจัดอบรม
จํานวน 5 วัน

8. เนื้อหาของหลักสูตรที่ฝกอบรม
1 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย
2 การกําหนดปญหาการวิจัย และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1
3 การทบทวนวรรณกรรม และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2
4 การออกแบบการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 3
5 การรายงานผลการวิจัย และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
6 การสรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการวิจัย และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5
7 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยที่ดี และการนําเสนอผลการวิจัย
9. วิธีการฝกอบรม
บรรยายและฝกภาคปฏิบัติ
10. ตารางการฝกอบรม
วันที่
เวลา
หัวขอ
จ.18 8.45- 9.00 น.
ลงทะเบียน
ก.ย.60 9.00-10.00 น.
ทดสอบกอนการอบรม
10.00 – 12.00 น แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย

จํานวน ชม.

1
2

วิทยากร
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

13.00 – 16.00 น. การกําหนดปญหาการวิจัย
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1
อ.19 9.00–12.00 น.
การทบทวนวรรณกรรม
ก.ย.60
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2
13.00 –16.00 น. ฝกปฏิบัติหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1
และบทที่ 2

3

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ

3

ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน

3

พ.20 9.00–12.00 น.
การออกแบบการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
ก.ย.60
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 3
13.00 – 16.00 น. ฝกปฏิบัติหลักการเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3

3

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
ผศ.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล
อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ
อ.ณัฐกิตติ์ นาทา
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ

3

ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ

วันที่

เวลา

จํานวน ชม.

หัวขอ

พฤ.21 9.00–12.00 น.
การรายงานผลการวิจัย
ก.ย.60
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
13.00 –16.00 น. การสรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการวิจัย
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5
ศ.22 9.00–12.00 น.
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยที่ดี
ก.ย.60
และการนําเสนอผลการวิจัย
13.00 –16.00 น. นําเสนอปญหาวิจัย

16.00-17.00 น.

ทดสอบหลังการอบรม

3

วิทยากร
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
ผศ.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล
อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ
อ.ณัฐกิตติ์ นาทา
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ

3

ผศ.สาธิต จันทรวินิจ

3

อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ

3

ผศ.สาธิต จันทรวินิจ
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ
-

1

11. เกณฑการจบหลักสูตร
1 ผานการสอบวัดความรูดานการวิจัย (เกณฑรอยละ 60 ถือวาผาน)
2 จัดทําโครงรางการวิจัยพรอมนําเสนอโครงรางการวิจัย คนละ 1 เรื่อง
12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ

หนวยนับ

แผน

รอยละ

83

รอยละ

86

คน

100

รอยละ

86

2560

ผล

ตัวชีว้ ัด

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
- ค า ใช จ า ยของการให บ ริ ก ารวิ ช าการตาม บาท
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผนการอบรมและ
รับสมัคร
ขั้นดําเนินการจัดอบรม
ขั้นสรุปและประเมินผล

แผน

2560

ผล

96
500,000

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14. หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝกอบรม
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. ผูดูแลหลักสูตร
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน รองหัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
16. วิทยากร
1. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
3. ผศ.สาธิต จันทรวินิจ อดีตหัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
4. ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน รองหัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
5. อ.ดร.พิทักษ สุพรรโณภาพ อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
17. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ
หองประชุมและหองประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร สําหรับการสืบคนขอมูล
ศูนยความเปนเลิศดานการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร สําหรับการสืบคนขอมูล
ศูนยวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ หมอมหลวงปน มาลากุล สําหรับการสืบคนขอมูล
กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย สําหรับการเผยแพรงานวิจัย
18. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการอบรม
1. ผูเขารวมอบรมมีความรู ความสามารถและเจตคติทีด่ ีตอการการวิจัย และสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2. ผูเขารวมอบรมมีโครงรางการวิจัยที่สามารถดําเนินการวิจัยในสถานการณจริง

19. คาธรรมเนียมการอบรม คาลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท
20. ระยะเวลาการรับสมัคร
กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560
21. การชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรม
เลขที่บัญชี 352 – 2 – 66558 – 1
ชื่อบัญชี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม
22. ขอตกลงและเงื่อนไข
1. ถายกเลิกการลงทะเบียนกอนฝกอบรม จะไมคืนเงินคาลงทะเบียน
2. ถายกเลิกโครงการที่เกิดจากผูจัด ผูจัดการฝกอบรมจะคืนเงินให

