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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร  การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 

ครูผู้สอนจำเป็นต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็น
การวิจัยที่ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูลหรือพยายามดึงปัญหาในการเรียน
การสอนออกมา และแสวงหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ แล้วนำผลที่ได้ไป
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กำลังดำเนินการอยู่ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. สามารถกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญท่ีควรดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
๓. สามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
๔. สามารถผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มี

ประโยชน์ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรม 

อบรม Online โดยผ่านระบบ Google Meet / วิทยาลัยวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 

  การบรรยาย 
  การฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นปัญหา ออกแบบและวางแผนการดำเนินการวิจัย  

๘. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครู/อาจารย ์ศึกษานิเทศก์ นิสิต/นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไป 
๙. กำหนดการอบรม 

ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม รุ่นละ ๒๐ คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และ รุ่นที่ ๒ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
๑๐. ค่าลงทะเบียน 

  ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
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๒ 

๑๑. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

๑๒. ที่ปรึกษาหลักสูตร  
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๓.  เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน และประเด็นปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน  
๒. การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย และการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
๓. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนสมมติฐานการวิจัย การกำหนดขอบเขตของการวิจัย 

การเขียนประโยชน์ของการวิจัย และการนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ   
๔. การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๕. ปฏิบัติการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย  
๖. วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและ     

หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล ฝึกปฏิบตัิการออกแบบการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑๔.  คณะวิทยากร 

๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะทิพย์  ประดุจพรม  วิทยากร 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนก พานทอง   วิทยากร 

๑๕.  งบประมาณ 
   ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” มีดังนี้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๒๐ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๒,๑๕๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๗,๘๕๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๑ วัน x ๒ คน) 
๗,๒๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๓. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ๗,๖๕๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๒ – ๓ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
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๓ 

วิจัยและวิทยา การปัญญา 
 

 

๑๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
๓. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
๔. ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

ที่มีประโยชน์ 
 
 
 

๑๗.  การประเมินผล 
คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ

อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้ ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติจาก
งานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
  - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
๑๘.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 

 

                  
              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                  ผู้เสนอโครงการ 

 
 



 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา  College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University 
Website: http://www.rmcs.buu.ac.th 

 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรม Online โดยผ่านระบบ Google Meet/ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย คณบดีวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. แนวคิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวิจัยในชัน้เรียน  
                                   หลักการวิจัย/ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย/การกำหนดปัญหาวิจัย 
                           การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย/การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย 
 การกำหนดขอบเขตของการวิจัย/นิยามคำศัพท์ 
 การเขียนประโยชน์ของการวิจัย 
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๕ 

 การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปฏิบัติการกำหนดประเดน็ปัญหาวิจัย/ตั้งชื่อเรื่องการวิจัย/กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิธีดำเนนิการวิจยั/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเปา้หมาย 
 การออกแบบการวิจัย 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ/ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย  
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การวิเคราะห์ข้อมูล/ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ฝึกปฏิบัติการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สรุปผลการวิจัย/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 


