
เรียน  ผูเขาอบรมทุกทาน 
  

หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับครูฯ จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ หองประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
จังหวัดนครปฐม  ขอความกรุณาผูเขาอบรมทุกทานทีช่ําระเงินแลว  นําหลักฐาน
การโอนเงินมาแสดงในวันแรกของการอบรม  

สําหรับผูที่ยังไมชําระเงิน  ขอความกรุณานําเงินสดจายไดที่โตะลงทะเบียน  
ทางคณะศึกษาศาสตร  จะออกใบเสร็จใหทานในวันแรกของการอบรม 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสตูร การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสาํหรับคร ู
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
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผู เรียนในแตละระดับการศึกษา” จากขอความตามมาตราดังกลาวจะเห็นไดวาการวิจัยเปน
กระบวนการสําคัญที่ครูผูสอนจะใชเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนได ทัง้นีห้ากครูผูสอนมี
ความรู  ความสามารถ และเจตคติที ่ดี สามารถดําเนินการวิจัย และสามารถใชกระบวนการวิจัย 
ตลอดจนผลการวิจัยมาพัฒนาผูเรียนในทุกมิติ ยอมจะทําใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายในการจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรไดเปนอยางดี 
 คณะศึกษาศาสตรในฐานะเปนหนวยงานผลิตครูที่มีคุณภาพออกสูสังคม และมีศักยภาพดานการ
วิจัยทางการศึกษา จึงมีความตองการพัฒนาครูดานการวิจัย เพือ่ใหครูสามารถนําการวิจัยไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 
 
3. ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตรของการอบรม (ถามี) 
 การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการการเรียนการการสอนสําหรับครู เกิดขึ้นภายใตแนวคิด
ที่วาครูผู สอนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ในการพัฒนาตนเองของครูอาจไดรับคําช้ีแนะ
รวมกับการฝกปฏิบัติจนกระทั่งมีความรูความสามารถในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ได  
 
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถและเจตคติดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
2. เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนรู 

5. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
 ผูเขารวมโครงการอบรมประกอบดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
และระดับปฐมวัย ในทุกกลุมสาระ 

6. จํานวนผูเขารับการอบรม  และสถานที่จัดอบรม 
 จํานวนผูเขาอบรมรุนละ 100 คน 
 สถานทีจ่ัดอบรม ณ หองประชุมไทยประกันชีวิต  ชัน้ 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. ระยะเวลาการจัดอบรม 
จํานวน 5 วัน 



 

8. เนื้อหาของหลักสูตรที่ฝกอบรม 
1 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย 
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 จํานวน ชม. วิทยากร 
จ.18 

ก.ย.60 
8.45- 9.00 น.  ลงทะเบียน - - 
9.00-10.00 น. ทดสอบกอนการอบรม 1 - 
10.00 – 12.00 น แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย 2 ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

 
13.00 – 16.00 น. การกําหนดปญหาการวิจัย  

และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1 
3 ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

อ.19 
ก.ย.60 

9.00–12.00 น. การทบทวนวรรณกรรม  
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2 

3 ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

13.00 –16.00 น. ฝกปฏิบัติหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1  
และบทที่ 2 

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.นํ้ามนต  เรืองฤทธ์ิ 
อ.ดร.ภัทรธีรา  เทียนเพ่ิมพูล 
อ.ดร.สรัญญา  จันทรชูสกลุ 
อ.ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 

พ.20 
ก.ย.60 

9.00–12.00 น. การออกแบบการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย  
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 3 

3 ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

13.00 – 16.00 น. ฝกปฏิบัติหลักการเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3 3 ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อ.พิทักษ  สุพรรโณภาพ 



 

วันที่ เวลา หัวขอ จํานวน ชม. วิทยากร 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  เรืองฤทธ์ิ 
อ.ดร.ภัทรธีรา  เทียนเพ่ิมพูล 
อ.ดร.สรัญญา  จันทรชูสกลุ 
อ.ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 

พฤ.21 
ก.ย.60 

9.00–12.00 น. การรายงานผลการวิจัย  
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4 

3 ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
 

13.00 –16.00 น. การสรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการวิจัย 
และหลักการเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5 

3 ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
 

ศ.22 
ก.ย.60 

9.00–12.00 น. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยที่ดี 
และการนําเสนอผลการวิจัย 

3 อ.พิทักษ  สุพรรโณภาพ 

13.00 –16.00 น. นําเสนอปญหาวิจัย 3 ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อ.พิทักษ  สุพรรโณภาพ 

16.00-17.00 น. ทดสอบหลงัการอบรม 1 - 

11. เกณฑการจบหลักสูตร 
1 ผานการสอบวัดความรูดานการวิจัย (เกณฑรอยละ 60 ถือวาผาน) 
2 จัดทําโครงรางการวิจัยพรอมนําเสนอโครงรางการวิจัย คนละ 1 เรื่อง 
 

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
2560 

แผน ผล 
ผลลัพธ    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ รอยละ 86  
ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
- จํานวนผูเขารับบริการ คน 100  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 86  



 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
2560 

แผน ผล 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา    
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 96  
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน    
- ค า ใช จ ายของการใหบริการ วิชาการตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

บาท 500,000  

13. แผนการดําเนินงาน 
กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนการอบรมและ 
รับสมัคร 

            

ขั้นดําเนินการจดัอบรม             
ขั้นสรุปและประเมินผล             

14. หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝกอบรม 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. ผูดูแลหลักสูตร 
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน รองหัวหนาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

16. วิทยากร 
1. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
2. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
3. ผศ.สาธิต จันทรวินิจ อดีตหัวหนาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
4. ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน รองหัวหนาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
5. อ.ดร.พิทักษ สุพรรโณภาพ  อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

17. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ 
หองประชุมและหองประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร สําหรับการสืบคนขอมูล 
ศูนยความเปนเลิศดานการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร สําหรับการสืบคนขอมูล 
ศูนยวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ หมอมหลวงปน มาลากุล สําหรับการสืบคนขอมูล 
กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย สําหรับการเผยแพรงานวิจัย 

18. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการอบรม 
1. ผูเขารวมอบรมมีความรู ความสามารถและเจตคติทีดี่ตอการการวิจัย และสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
2. ผูเขารวมอบรมมีโครงรางการวิจัยที่สามารถดําเนินการวิจัยในสถานการณจริง 



 

19. คาธรรมเนียมการอบรม   คาลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท 

20. ระยะเวลาการรับสมัคร 
กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560 

 
21. การชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรม 

เลขที่บัญชี 352 – 2 – 66558 – 1 
ช่ือบัญชี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ธนาคารทหารไทย  สาขานครปฐม  

22. ขอตกลงและเงื่อนไข 
1. ถายกเลิกการลงทะเบียนกอนฝกอบรม จะไมคืนเงินคาลงทะเบียน 
2. ถายกเลิกโครงการที่เกิดจากผูจัด ผูจัดการฝกอบรมจะคืนเงินให 

 
 


