
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    พ.ศ.   2542    ระบุใหการวิจัยเปน
ภารกิจหนึ่งที่ครูพึงปฏิบัติ  เนื่องจากมีสวนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครู
อันจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน        ประกอบ
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน     การ
อาชีวศึกษาและการศึกษาเฉพาะทางจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    ยอมเกี่ยวของกับบคุคลจํานวนมากไดแก    ครู    อาจารย    บุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาซึ่งตองการใชขอมูลและผลการวิจัยไป
พัฒนางานในความรับผิดชอบ   คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในสถานศึกษาซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัยในชั้น
เรียนการวิจัยสถาบันและการวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอน    อันเปนประโยชน
โดยตรงตอการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน  การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ตลอดจนความสําคัญของการ
เผยแพรผลงานวิจัย   การแลกเปลี่ยน  เรียนรูประสบการณวิจัยซึ่งเปนประโยชนใน
การพัฒนาวิชาการและสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน  กอใหเกิด
ความเขมแข็งทางวชิาการใหกับวงการศึกษา 
 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงจัดสัมมนา
วิชาการคณะศึกษาศาสตร   ครั้งที่  4   ประกอบดวยกิจกรรมการบรรยาย   การ
เสวนาวิชาการ  และการเสนอผลงานวิจัยโดยเปนเวทวีิชาการแกครู   บุคลากร
ทางการศึกษา   ผูบริหารสถานศึกษา   นิสิตและผูสนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค 
 การสัมมนาวิชาการครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1.  เผยแพรงานวิจัยในสถานศึกษา อันประกอบดวยงานวจิัยในชั้นเรียน  
งานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยสนับสนนุการเรียนการสอน 
 2.  เปนเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนขอคนพบของครู  อาจารย   
บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  นิสิต และผูสนใจ 
 3.  สงเสริมใหเกิดเครือขายวิชาการระหวางสถาบัน 
 

 
 
ผูเขารวมโครงการ 
 ครู   อาจารย   บุคลากรทางการศึกษา   ผูบริหารสถานศึกษา    
ขาราชการ    พนักงานสังกัดกรุงเทพมหานคร    เทศบาล    องคการบริหารสวน
จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สถานศึกษาเอกชน  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และผูสนใจ รวมประมาณ  350  คน 
 
คาลงทะเบียน 
 คาลงทะเบยีนสําหรับผูนําเสนอผลงานวิจัยและผูเขารวมสัมมนา  
จํานวน   2  วัน  เปนเงิน 900 - 1,000  บาท  ตอคน โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 1.  ผูนําเสนอผลงานวิจัย  คาลงทะเบียนเปนเงิน 900  บาท/คน 
 2.  ผูเขารวมสัมมนา   

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 5  พฤศจิกายน 2550 เปนเงิน 900  บาท/คน 
 ลงทะเบียนหลัง วันที่ 5  พฤศจิกายน 2550 เปนเงิน 1,000  บาท/คน 
 *** วันสุดทายของการลงทะเบียน  วันที่  23  พฤศจิกายน  2550 *** 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่  29  และวันศุกรที่   30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550                   
ณ  หองประชุมสุธรรม   อารีกุล   อาคารสารนิเทศ  50  ป  และคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรผลงานวิจัยในสถานศึกษาอยางกวางขวาง 
2. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 
 

กําหนดรับผลงานวิจัย 
ตั้งแตบัดนี้ - วันที่  24   ตุลาคม   พ.ศ.  2550 
 
 
 
 

 
 

ประเภทการเขารวมสัมมนาและคาลงทะเบียน 
 เขารวมการสัมมนา และนําเสนอผลงาน ลงทะเบียน 900 บาท 
 ชําระเงินโดย   -  ธนาณัติ แบบธรรมดา/แบบ EMS/แบบ On-line 
        -  เงินสดในวันสัมมนา 
 เขารวมการสัมมนา โดยไมนําเสนอผลงาน ชําระเงิน ภายในวันที่ 
       5 พฤศจิกายน 2550 ลงทะเบียน 900 บาท 
 ชําระเงินโดย    -  ธนาณัติ แบบธรรมดา/แบบ EMS/แบบ On-line 
 เขารวมการสัมมนา โดยไมนําเสนอผลงาน ชําระเงิน หลังวันที่ 
       5 พฤศจิกายน 2550 ลงทะเบียน 1,000 บาท 

ชําระเงินโดย   -  ธนาณัติ แบบธรรมดา/แบบ EMS/แบบ On-line 
        -  เงินสดในวันสัมมนา 
 
วิธีการสมัคร 

1. การสมัครเขารวมสัมมนาทุกประเภท ใหแจงความจํานงทางโทรสาร 
โดยสงใบสมัครนี้มาที่ หมายเลข 02-942 8276 

2. สงใบสมัครตัวจริง พรอมธนาณัติหรือหลักฐานการชําระเงินทาง
ธนาณัติแบบ On-Line ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มาที่ 

คุณธีรดา รุจิกัณหะ 
ปณ. เกษตรศาสตร 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพมหานคร 10903 
 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
 คุณสมาพร ลายสังข หรือคุณกัลยาณี บุญกอง 
 โทรศัพท 02-579 2030 

FAX  02-942 8276 
 
 

 
 

โครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง  กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา 



รายละเอียดที่ควรมีในรายงานการวิจัย ดังนี้ 
 
การตั้งคาหนากระดาษ 

• กั้นซาย และกั้นบนหาง 1.50 นิ้ว 
• กั้นขวาและกั้นลาง หาง 1 นิ้ว 
 

 
กําหนดใหบทคัดยอความเนื้อหาภายใน 1 หนากระดาษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กําหนดการสมัมนาวิชาการ 

เรื่อง   กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา 
ระหวางวันที่  29 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 

-------- 
วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล  
อาคารสารนิเทศ 50  ป   

 09.00 – 09.15 น. พิธีเปด   โดย อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 09.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กระบวนการวิจัยกับการ 
พัฒนาทางการศึกษา” 

 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.30 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง  “ทําวิจัยอยางไรใหมีคุณภาพ” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย ณ คณะศึกษาศาสตร 
 
วันศุกรที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 
 09.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย  ณ  คณะศึกษาศาสตร 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย ณ คณะศึกษาศาสตร 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หัวขอเรื่อง  ระบุชือ่งานวิจัยภาษาไทย 
                   ระบุชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ  
ชื่อผูวิจัย     ระบุชื่อผูที่ทําวิจัย (ภาษาไทย) 
สถานที่ทํางาน ระบุที่อยูของสถานทีท่ํางานของผูวิจัยพรอมเบอรโทรศัพท  
                        (ที่ทํางาน, ที่บาน, โทร.มือถือ, e-mail) ใหชัดเจน 

        
บทคัดยอ (เปนภาษาไทย) 

ประกอบดวย  
วัตถุประสงคการวจิัย 
วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากร, เครื่องมือ, การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล) 
ผลการวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
คําสําคัญ ภาษาไทย 
                  ภาษาอังกฤษ (ระบุอยางนอย 2 คํา)  

ระหวางวันที่  29 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 
ณ หองประชุมสุธรรม   อารีกุล   

อาคารสารนิเทศ  50  ป  
และคณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

http://www.edu.ku.ac.th 

เรื่อง “กระบวนการวจิัยกับ 
การพฒันาทางการศึกษา” 


