
โคงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตรกลยุทธการพัฒนางานวิจัยเพื่อเปนผลงานวิชาการ 

   รุนที่ 1 วันที่  3 - 5  พฤษภาคม 2551 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 
1. หลักการและเหตุผล    
 
            ปจจุบันการวิจัยมีความสําคัญยิ่งตอทุกองคกร องคกรใดจะเจริญเติบโตและกาวหนา จะตองมีการ
พัฒนาไมวาจะเปนการพัฒนาคนในองคกร พัฒนาการบริหารจัดการและกาวทันกับสภาพสังคม เศรษกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การวิจัยจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง เพราะหนวยงานใดที่มีการวิจัย 
หนวยงานนั้นก็ยอมนําผลที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนาองคกรของตนเอง ในวงการการศึกษาก็เชนเดียวกัน ครู
อาจารยไมไดทําหนาที่สอนเพียงอยางเดียวตองทําหนาที่วิจัยดวย เพื่อที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพขึ้น อยางไรก็ตามมีครูอาจารยเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
ที่รูเร่ืองการวิจัยและสามารถทําการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้นการเปดอบรมหลักสูตรนี้จึงมุงที่จะใหผู
อบรมสามารถเขาใจวิธีการดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองและสามารถทําการวิจัยไดดวยตนเอง และสามารถ
ทําใหงานวิจัยของตนเองมีคุณภาพเพียงพอที่จะสงเปนผลงานเพื่อขอปรับตําแหนงผูชํานาญการพิเศษหรือ
ผูเชี่ยวชาญได 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักการและเทคนิคในการวิจัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทําการวิจยัได
ดวยตนเองได 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการทําการวิจัยตั้งแตการกําหนดปญหาในการวิจัย การตั้งหัวขอการ
วิจัย การเลือกใชระเบยีบวิธีวิจัยที่ถูกตองเพื่อใหงานวิจยัมีคุณภาพจนถงึวิธีการเขียนรายงานวิจัยที่ถูกตอง  
 
3.  รูปแบบการฝกอบรม :  

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
4.  คุณสมบัตขิองผูเขาการฝกอบรม  

ผูเขารับการอบรมเปนครูอาจารย และผูสนใจ  จํานวน 30 คน 



 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
รุนที่ 1 วันที่  3-5  พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. 

 
6.  สถานที่ฝกอบรม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
7.  หัวขอฝกอบรม 

1.การกําหนดปญหาในการวิจัย การตั้งคําถามวิจัยและการตั้งหัวขอวจิยั การกําหนดขอบเขตการวจิัย  
การกําหนดนยิามศัพท  

2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
4.การเก็บรวบรวมขอมูล  
5.การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล 
6.การเขียนรายงานวิจัย  
7.การพัฒนางานวิจยัใหเปนผลงานวิชาการ 

 
8.  วิทยากร 

วิทยากรจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และวิทยากรพเิศษจากภายนอกภาควิชา 
1. รศ.ดร.สาโรช  โศภีรักข    วิทยากร 

  2. รศ.ดร. พีรพงศ  ทิพยนาค    วิทยากร 
  3. ผศ.ดร.ฉัตรศิริ   ปยะพิมลสิทธิ์    วิทยากร 
  4. ดร.วสันต   ทองไทย     วิทยากร 
  5. รศ.ดร.วิกร   ฒัณฑวุฑโฑ    วิทยากร 
 
 

 



 

9.  การลงทะเบียน 
- ผูเขารับการอบรมชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 3,500 บาท โดยผูอบรมสามารถเบิกคา 

ลงทะเบียนไดตามระบียบราชการ 
 

 - ผูสนใจสงแบบตอบรับลงทะเบียนไปยังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร.02-5797142 ตอ 0 แฟกซ  02-9428673   
(อยางชากอนการฝกอบรม  1 สัปดาห) 
 

10  การประเมินและการติดตามผล 

• แบบสอบถามเมื่อส้ินสุดการอบรม 

• การสังเกต 

• ผูผานการประเมินจะไดรับวฒุิบัตรจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

11 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูเขาอบรมไดแนวคดิและวธีิการวิจัยเพื่อเปนผลงานวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตรกลยุทธการพัฒนางานวิจัยเพื่อเปนผลงานวิชาการ 

ภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
3 พ.ค. 2551 

 
 
 
 
 
 

9.00 - 12.00 น. 
 
 
 

 12.00 - 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การกําหนดปญหาในการวิจยั การตั้งคําถามในการวิจัย การกําหนด
หัวขอในการวจิัย การเขยีน ความสําคัญของการวิจยั การตัง้
วัตถุประสงคของการวิจยั การกําหนดขอบเขต คํานิยามศัพท 
 (รศ.ดร.สาโรช  โสภีรักข) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางและพฒันา
เครื่องมือในการวิจัย (รศ.ดร.พีรพงศ  ทิพยนาค) 

4 พ.ค. 2551 9.00 – 12.00 น. 
 
 12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การสรางและพัฒนาเครื่องมอืในการวิจัย  
(ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การสรางแบบวัดและประเมนิ (ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์) 

5 พ.ค. 2551 9.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 
 
16.00 – 16.15 น. 

การใชสถิติในการวิจยั (ดร.วสันต ทองไทย) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การเขียนงานวจิัย และการพฒันางานวจิัยเปนผลงานวิชาการ  
(รศ.ดร.วิกร  ฒัณฑวุฑโฒ) 
มอบวุฒิบัตรปดการอบรม 

 
หมายเหตุ  เบรคอาหารวางชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เบรคอาหารวางชวงบาย 14.30 - 14.45 น. 

    ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 



                               ใบสมัครโครงการฝกอบรม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โทร.02-942-8674,    โทรสาร 02-942-8673,     email: edtechku@hotmail.com 

 

 

 

 

 รุนที ่1 ระหวางวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2551  

 

 

1.ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………………... 

2.เกิดวนัที…่…..…เดือน……………….………….พ.ศ……………….อาย.ุ.……..………ป  ศาสนา………….... 

3.อาชีพ  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจสวนตัว   อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………. 

   ตําแหนง……………………………….……………..……วุฒิการศึกษาสงูสุด……………………………......... 

4.หนวยงานทีสั่งกัด/สถานทีติ่ดตอ.…………………………………………………………………………….……. 

   เลขที…่………หมูที…่..………….ถนน…………..…………………………แขวง/ตําบล……………………..... 

   เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด………………………..รหสัไปรษณีย……………………….... 

   โทรศัพท………………………………..โทรสาร…………….…………………………………………………..... 

   มือถือ……………………………………………………...e-mail………………………………………………... 

5. คาลงทะเบยีน จํานวน 3,500 บาท (รวมคาอาหารกลางวนัและอาหารวาง ไมรวมคาที่พกั) 

-ชําระเงนิโดย  โอนเงินเขาชื่อบัญชี..โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการวิชาการแกสังคม... 

ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขายอยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (บางเขน)  

เลขที่บัญชี   235 - 207920 - 2 

-ออกใบเสร็จในนาม  ชื่อผูอบรม   หนวยงาน หนวยงาน (ชือ่ผูอบรม) ชื่อผูอบรม (หนวยงาน) 

 

6. สงสาํเนาการโอนเงินพรอมใบสมัคร ถึงคุณกิตติพร บุญกอง ที่โทรสารหมายเลข 02-942-8673  

    หรือสงแนบไฟลเอกสารที ่email: edtechku@hotmail.com  (นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันอบรม) 
 

 

  

ลงชื่อ………………………………………………..ผูสมัคร 

     (………………………………………………….) 

วันที่…………./……………/…………. 

 

หลักสูตร กลยุทธการพัฒนางานวิจัยเพื่อเปนผลงานวิชาการ 
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