
 
ชื่อ หลักสตูรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

จัดท าวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 
รุ่นที ๓ ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 

 
1. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน) : ปฏิรูปครูยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงตาม
นโยบายการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กับการพัฒนาครูมืออาชีพและส่งเสริมมืออาชีพมา
เป็นครูตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู 
 ความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพ มาตรฐาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจ แรงจูงใจ สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ลักษณะของโครงการ (  ) โครงการต่อเนื่อง   ( ) โครงการใหม่  (  ) โครงการเร่งด่วน 
๑.๑ สัมพันธ์กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ตัวบ่งชี้ที่  36 
๑.๒ สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 5   
๑.๓ สอดคล้องกับโรงเรียนพระราชทาน       ด้านที่ 2 รายการประเมินที่ 2.6   
๑.๔ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     ด้านที่ 4  องค์ประกอบที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1 
๑.๕ ตรงตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่      กลยุทธ์ที่           
๑.๖ ตรงตามยุทธศาสตร์ 3 D   Democracy    Decency    Drug  Free  

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สามารถประกอบอาชีพได้  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ได้ก าหนดให้ผู้จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นปีต้องมีสมรรถนะ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

สถานศึกษาผู้ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน  ต้องด าเนินการจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เกิดสมรรถนะ  ขณะเดียวกันต้องจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะ
เกิดขึ้นเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องแสดงวิธีการจัดท างานวิจัยตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่ ให้เห็นเป็นเชิงประจั กษ์ได้
ว่ามีสมรรถนะเกิดขึ้นจริงปรากฎในตัวตนของผู้เรียน   

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 1๑ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  ได้ก าหนดประเด็น
ส าหรับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจะต้องผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอุดมศึกษาระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน แรงงานต้องมีความรู้ และ
มีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและเป็นฐาน
ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ



ภายในสถานศึกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนการจัดท าเอกสาร
หลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ ซ่ึงบ่งชี้ด้านงานวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีปัญหามากทีสุดของแต่
ละสถานศึกษาท่ีไม่สามารถสร้างงานวิจัยให้เกิดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครู อาจารย์ในสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ให้มีความพร้อมในการสร้างงานวิจัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
จัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ เพ่ือให้สามารถผลิตผู้เรียน
ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพเพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือรองรับต่อการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและเป็นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
  

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ 

จัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 
 ๓.๒  เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 
 

๔.  เป้าหมาย  
 ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัฒธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จ านวน  ๘๐ คนต่อรุ่น  
 

๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 ๕.๑  เป็นครู ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัฒธยาศัย กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

    ๕.๒ เป็นบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายชั่วโมง ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและตามอัตธยาศัย กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน 

 ๕.๓  เป็นข้าราชการพลเรือน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัฒธยาศัย  กรมส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 

๖. หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม 
        ๖.๑   หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการออกแบบงานวิจัย ๕ ส่วน ๔  ชั่วโมง  
 ๖.๒   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๑ ของงานวิจัย  ๖  ชั่วโมง 
 ๖.๓   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๒ ของงานวิจัย             ๑  ชั่วโมง 
 ๖.๔   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๓ ของงานวิจัย ๖  ชั่วโมง 
        ๖.๕   ฝึกปฏิบัติงการเขียนส่วนที่ ๔ ของงานวิจัย        ๒  ชั่วโมง  
 ๖.๖   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนท่ี ๕ ของงานวิจัย ๒  ชั่วโมง 
 ๖.๗   การน าเสนอผลงานจัดท างานวิจัย ๒  ชั่วโมง 
 ๖.๘   ซักถาม ตอบปัญหา ๓๐  นาท ี



 ๖.๙   มอบวุฒิบัตร ๓๐  นาท ี
   รวม     ๒๔  ชั่วโมง 
 

๗. รูปแบบการฝึกอบรม  
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัดส่วนทฤษฎี / ปฏิบัติ  แบ่งออกเป็น ๔๐ : ๖๐ ดังนี้ 
   ๗.๑  บรรยาย ประกอบการสาธิตการออกแบบงานวิจัย 
 ๗.๒  ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมจัดท างานวิจัย 
 ๗.๓  การน าเสนอผลงาน วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

๘.  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 ๘.๑  คู่มือการท างานวิจัย  ๑ ชุด 
 ๘.๒  แบบฝึกการเขียนงานวิจัย  ๑ ชุด 
 ๘.๓  Power Point 
 ๘.๔  อุปกรณ์สื่อ ได้แก่ เครื่องฉาย Projector  เครื่องฉาย Visual เครื่องคอมพิวเตอร์น าเสนอ 
 ๘.๕  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรม ไม่ต่ ากว่า windows ๗ 
 

๙. วิทยากรฝึกอบรม  
 ๙.๑  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม

เกณฑ์มาตรฐานใหม่ จ านวน ๑ ท่าน  
 ๙.๒  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิธีวิจัย เน้นทางทางด้านการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน ๑ ท่าน   
    ๙.๓  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสืบค้นทฤษฏี วรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ท่าน 
    ๙.๔  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์และแปลผลการวิจัยเน้นทางทางด้านการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 

๑ ท่าน   
  

 ๑๐. ระยะเวลาการฝึกอบรม  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วันท าการเริ่มตั้งแต่ 

๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บางแห่งอาจใช้ช่วงระยะเวลาในการอบรมยาวนานกว่าปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานผู้เข้ารับ
การอบรมเริ่มตั้งแต่ ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

 วันแรก    ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   หลักเกณฑ์ มาตรฐานการออกแบบงานวิจัย                              
   ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๑ ของงานวิจัย 
 วันที่สอง ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๑ ของงานวิจัย  
   ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๒ ของงานวิจัย   
   ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๒ ของงานวิจัย 
   ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๓ ของงานวิจัย 
 วันที่สาม  ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๓ ของงานวิจัย   
   ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๔ ของงานวิจัย 
   ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ฝกึปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๕ ของงานวิจัย 
   ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนที่ ๕ ของงานวิจัย  
   ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   การน าเสนอผลงานจัดท างานวิจัย   
    ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ซกัถาม ตอบปัญหา 
   ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   มอบวุฒิบัตร                                                      

 หมายเหตุตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาสม 
 



๑๑.  สถานที่ฝึกอบรม 
 ๑๑.๑ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
    

๑๒.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 งบประมาณจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าอบรม ต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
        ผู้เข้ารับการอบรม 

 ๑๒.๑   ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คนละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร

ประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร) 
ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

การช าระเงินค่าลงทะเบียน         
         ภายในวันท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

๑๓. การประเมินผลการฝึกอบรม     
 ท าการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและสิ้นสุดการฝึกอบรม  ประเมินโดยการตรวจผลงานในการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

๑๔. ดัชนีชี้วัด  
 ๑๔.๑  ด้านปริมาณ 
  มีผู้เข้ารับการอบบรมครบตามจ านวนที่สถานศึกษา หรือหน่วยงานก าหนด 
 ๑๔.๒  ด้านคุณภาพ 
  ๑)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการการ  จัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่   
  ๒)  ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการการ  จัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 
  ๓)  ผู้เข้ารับการอบรมมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการจัดท าวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 
 
 

๑๕.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๕.๑  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน มีการจัดท ารายงานวิจัยตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ รองรับการประกันคุณภาพ 
 ๑๕.๒  สถานศึกษามีระบบปฏิบัติการจัดท ารายงานวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานใหม่ รองรับการประกันคุณภาพ 
๑๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๖.๑.  ดร.อ านวย   เถาตระกูล    โทรศัพท์ ๐๘๑–๒๘๙ ๖๐๗๗,  ๐๙๐-๑๙๗ ๖๐๓๔ 
              Mail: Amnuay_t@hotmail.com 
        ๑๖.๒  ดร.สุนมน  ไทยเกษม  
        ๑๖.๓  อาจารย์พรพรรณ  โชติพฤกษวัน 
        ๑๖.๔  ดร ก้านทิพย์   ชาติวงศ์ 
        ๑๖.๕  ดร สุรพงษ์  เอิมอุทัย 
        ๑๖.๖  คุณวีระพันธ์  โตมีบุญ 

------------------------------------- 
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