
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว๑๘๔            ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

         ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
          กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๙  มถิุนำยน  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง   ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรครู  
หลักสูตร“กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ (คศ.๔) ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ            
สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓ 

เรียน  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
  

ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ร่วมมือทำงวิชำกำรกับ บริษัท เอพี พัฒนำ
กำรศึกษำและกำรวิจัยยุคใหม่ จ ำกัด จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรครู 
หลักสูตร“การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.๔) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การ
พัฒนาการศึกษา” รุ่นท่ี ๑ – รุ่นท่ี ๓ เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะ ในกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน
งำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ และกำรเขียนกำรประเมินโครงกำร ในกำรจัดท ำผลงำนสู่กำรเลื่อนวิทยฐำนะในระดับที่สูงขึ้น
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรระดม
ควำมคิดในแนวทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่มีปัญหำน ำมำศึกษำร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขในรูปแบบกำรวิ จัย               
กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินโครงกำร และได้สร้ำงนวัตกรรมทำงควำมคิดร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมกัน โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๓ รุ่น ค่าลงทะเบียน ท่านละ 
๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่ำที่พัก อำหำรเช้ำ และอำหำรเย็น) ดังน้ี 

 

รุ่นที่ ๑   ระหว่ำงวันที่  ๑๖ – ๑๘  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔    ณ  โรงแรม ฟอร์จูน นครรำชสีมำ 
             จังหวัดนครรำชสีมำ 

รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่  ๖ – ๘  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔           ณ  โรงแรม เดอะกำร์เดน ๓๐๔ 
             จังหวัดปรำจีนบุรี 

รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่  ๒๐ – ๒๒  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔      ณ  โรงแรม สตำร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 
 

ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่ำพำหนะ 
ค่ำที่พัก และค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงก่อนและหลังวันฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำ
รับกำรอบรมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำม
โครงกำรฯ ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง                  
ดั ง รำยละ เอี ย ดที่ แ นบ มำพ ร้ อม น้ี  และสำมำรถ ดำว น์ โหล ด รำย ละ เอี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ที่  Website : 
www.thailocalsu.com ส ำหรับผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่  
 
 

http://www.thailocalsu.com/


   ดร.ปณชัย บุตรจันทร์  มือถือ/ID Line: ๐๙๔ ๖๕๙ ๙๗๕๖  
   ดร.อภิญญำ บุตรจันทร์ มือถือ/ID Line: ๐๖๑ ๖๒๖ ๕๓๙๗  
   นำงสำวชวนสิริ ชวนดี  โทรศัพท์มือถือ/ID Line: ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  
      E-mail: thailocalsu@hotmail.com  
 

     จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

     ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศพัท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘    

   QR-Code เพ่ือสมัครอบรม         QR-Code เพ่ือสอบถาม
ข้อมูล 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู 
หลักสูตร“การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.๔) 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓ 
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด 

********************************************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล  
 การวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) เป็นเครื่องมือการแสวงหาความรู้ เ พ่ือให้ไ ด้ข้อสรุป 
กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ ปรับปรุง ขยายองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาจึงเป็นการน าความรู้ความเข้าใจไปพัฒนานวัตกรรม  กล่าวคือ ผลที่ได้จากการด าเนินงานในขั้นตอนหน่ึงจะเป็นปัจจัยน าเข้า
ในการด าเนินงานในขั้นต่อไป โดยมีจุดเน้นส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ การแสวงหาความรู้หรือความเข้าใจใหม่ด้วยการวิจัย (Research) 
และการออกแบบ การสร้างหรือผลิตนวัตกรรมด้วยการพัฒนา (Development) เรียกว่าการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมน้ีอาจ
เป็นวัตถุ (material) หลักการ (Principal) แนวคิด (Concept) หรือทฤษฎี (Theory) ที่ ใช้กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ 
R1D1..R2D2..R3D3..RiDi สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๔) และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (๒๕๕๐) 
กล่าวไว้ว่าขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการหลักมี ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวิจัย (R) และขั้นตอนการ
พัฒนา (D) อาจด าเนินการตามขั้นตอนซ้ ากันหลายรอบ การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นเทคนิควิธีเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยน าไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการวิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจากได้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม จนสามารถน าวิธีการและนวัตกรรมน้ันมาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา ด้วยเหตุน้ี 
ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด จึงได้จัดท าการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู หลักสูตร“การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
(คศ.๔) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษา” ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค์   
๒.๑  เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการน าองค์ความรู้ด้านงานวิจัยไปประยุกต์ใช้  และการเขียนการ

ประเมินโครงการ ในการจัดท าผลงานสู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ  
 ๒.๒  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดในแนวทางการบริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
มีปัญหาน ามาศึกษาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบการวิจัย และการประเมินโครงการ 
 ๒.๓  เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางความคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่น ๆ  
 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐ คน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ขอบเขตเน้ือหาวิชา   จ านวน  ๑๓ ชั่วโมง  มีเน้ือหาประกอบด้วย ดังน้ี 

หัวข้อที ่
๑. 

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการวิจัย และอื่น ๆ) 
- ปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง 
 

๒. การเขียนเค้าโครงงานวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
บทที่ ๑ บทน า , บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม , บทที่ ๓ การด าเนินการวิจัย ,   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ , และบทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย  

ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง 
 

 



 
 

๓. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ (แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของโครงการ และอื่น ๆ) 
- ปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการบรหิารจัดการสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพ่ือเขียนโครงการในการแก้ไขปัญหา 

ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง 

๔. การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
บทที่ ๑ ความเป็นมาของการประเมินโครงการ , บทที่ ๒ รายละเอยีดของโครงการและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง , บทที่ ๓ วิธีการและรูปแบบการประเมินโครงการ , บทที่ ๔  
ผลการประเมินโครงการ , บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง 

๕ การแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรุปบทเรยีน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง 
 

๕.  ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม     จ านวน  ๓ วัน   
รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔    ณ  โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔      ณ  โรงแรม เดอะการ์เดน ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔    ณ  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 

 

๖. วิทยากร      
๖.๑  รศ.ดร.สุเมธ  งามกนก  : ประธานหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                        
๖.๒  ดร.ปณชัย  บุตรจันทร ์  : ประธานกรรมการบริษัท เอพี พัฒนาการการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด 
๖.๓  ว่าที่ร้อยตรี ดร.วีรชน บัวพันธ์ : ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๖.๔  ดร.ชาย  ชาญณรงค์        : ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

๗. วิธีการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

โดยแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของวิทยากรประจ ากลุ่ม  
 

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการน าองค์ความรู้ด้านงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ และการเขียนรายการการประเมินโครงการ ในการจัดท าผลงานสู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น โดยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การระดมความคิดในแนวทางการบริหารสถานศึกษา ที่มีปัญหาน ามาศึกษาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบการวิจัย               
การเขียนรายงานการประเมินโครงการ และได้สร้างนวัตกรรมทางความคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานร่วมกัน 
 

๙.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๑  ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ทั้งน้ีไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

เพ่ือเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)  

๙.๒  ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  
 
 
 
 
 



 
 

๑๐.  การมีสิทธ์ิรับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร                
โดยส านักงานบริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด ทั้งน้ี จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรม                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด 
 

๑๑.  ช่องทางการสมัคร 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่  
ติดต่อคุณแป้ง โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ / ID Line: ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖ 
ติดต่อดร.ปณชัย     มือถือ / ID Line: ๐๙๔ ๖๕๙ ๙๗๕๖ 
ติดต่อดร.อภิญญา   มือถือ / ID Line: ๐๖๑ ๖๒๖ ๕๓๙๗ 
สามารถส่งใบสมัครอบรมแบบออนไลน์และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com 

 

๑๒.  วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ทางส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว

และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่าน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช าระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ คุณชวนสิริ (แป้ง) หมายเลขโทรศัพท์ / ID Line : ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖  
เง่ือนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

 กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเกบ็เอง 
 กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
 

๑๓. การส ารองห้องพัก   ผู้เข้าอบรมสามารถส ารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย 
 โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์  ๐๔๔ ๐๗๙ ๙๐๐ 
 โรงแรม เดอะการ์เดน ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุร ี โทรศัพท์  ๐๓๗ ๒๐๘ ๘๘๐ 
 โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง  โทรศัพท์  ๐๓๘ ๖๑๔ ๙๐๑  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(อาจารย์ ดร.ปณชัย  บุตรจันทร์) 

ประธานกรรมการ  
บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด 

 

  
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.thailocalsu.com/


 
 

 
 
 

 
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู 

หลักสูตร “การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.๔) 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓ 

โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด 
 

วันที่ ๑ : วัน เดือน ปี 
 

เวลา เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม ลงทะเบียน / รับเอกสาร  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
วันที่ ๒ : วัน เดือน ปี 
 

เวลา เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. กิจกรรม ลงทะเบียนเข้าห้องเรยีน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม พิธีเปิดการอบรม/ แนะน าวิทยากร/ ชี้แจงกระบวนการฝึกอบรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 
บรรยาย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย” 

(แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการวิจัย และอื่น ๆ) 
รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(๒ ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๑    
การต้ังประเด็นปัญหางานวิจัยของการจัดการและการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
ดร.ชาย  หาญณรงค์ 
ดร.ปณชัย  บุตรจันทร ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วีรชน  บัวพันธ์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 
ฝึกปฏิบัต ิ แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๒   หาประเด็นปัญหา 

แนวทาง/แก้ไขปัญหา/ออกแบบนวัตกรรม/เขียนเค้าโครงวิจัย
งานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย เขียนโครงการ, บทที่ ๑ บทน า, 
บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม, บทที่ ๓ การด าเนินการวิจัย   
แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๓  
เขียนเค้าโครงวิจัยงานวิจัยเชิงปริมาณบทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติส าเร็จรปูโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์,   
บทที่ ๕ สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย  
แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๔  
การเขียนบรรณานุกรม  
แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๕ สร้างนวัตกรรม 

รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
ดร.ชาย  หาญณรงค์ 
ดร.ปณชัย  บุตรจันทร ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วีรชน  บัวพันธ์ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

บรรยาย การแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรุปบทเรยีน รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

วันที่ ๓ : วัน เดือน ปี 
 

เวลา เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. กิจกรรม ลงทะเบียนเข้าห้องเรยีน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 
บรรยาย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับประเมินโครงการ” 

(แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการวิจัย และอื่น ๆ) 
รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
(๒ ชั่วโมง) 

ฝึกปฏิบัต ิ แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๖    
การต้ังประเด็นการประเมินโครงการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๗    
หาประเด็นปัญหา แนวทาง/แก้ไขปัญหา/ออกแบบนวัตกรรม/
เขียนการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ, บทที่ ๑ 
ความเป็นมาของการประเมินโครงการ, บทที่ ๒ รายละเอียดของ
โครงการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, บทที่ ๓ วิธีการประเมิน
โครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการ 

รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
ดร.ชาย  หาญณรงค์ 
ดร.ปณชัย  บุตรจันทร ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วีรชน  บัวพันธ์ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 
ฝึกปฏิบัต ิ แบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ดังต่อไปน้ี 

ใบงานที่ ๘   เขียนการประเมินโครงการบทที่ ๔ ผลการประเมิน
โครงการ, บทที่ ๕ สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
ใบงานที่ ๙  การเขียนบรรณานุกรม  
ใบงานที่ ๑๐  สร้างนวัตกรรม 
ใบงานที่ ๑๑  การติดตามผลการพัฒนาทั้งงานวิจัยและ 
การประเมินโครงการ  และสรุปบทเรียน 

รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 
ดร.ชาย  หาญณรงค์ 
ดร.ปณชัย  บุตรจันทร ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วีรชน  บัวพันธ์ 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

บรรยาย การแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรุปบทเรยีน รศ. ดร. สุเมธ  งามกนก 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
หมายเหตุ     ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
      ๒. รับประทานอาหารว่างรอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู 

หลักสูตร“การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.๔) 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษา” 

รุ่นท่ี ๑ – รุ่นท่ี ๓ 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับ  บริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จ ากัด 
******************************************************************************************************** 
ชื่อ – สกุล.........................................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
หน่วยงาน..........................................................................................ต าบล.................................................................. 
อ าเภอ.......................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร................................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.................................................................ID Line................................................................................ 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน............คน        อาหารอื่น ๆ ระบุ.................................. จ านวน............คน 
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่น 
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ  โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔        ณ  โรงแรม เดอะการ์เดน ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี 
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 

วิธีการสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่  
ติดต่อ ดร.ปณชัย บุตรจันทร์        มือถือ / ID Line: ๐๙๔ ๖๕๙ ๙๗๕๖ 
ติดต่อ ดร.อภิญญา บุตรจันทร์      มือถือ / ID Line: ๐๖๑ ๖๒๖ ๕๓๙๗ 
ติดต่อ น.ส.ชวนสิริ ชวนดี (แป้ง)    โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖   
                  มือถือ / ID Line: ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖ 

 
สามารถส่งใบสมัครอบรมแบบออนไลน์และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com 
ค่าลงทะเบียน  คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน     ทางส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น  
“เงินสด” ในวันรายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่า น้ัน หากมีความจ าเป็นต้องช าระเงิน 
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณชวนสิริ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖  

***กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้ง
มหาวิทยาลยัล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ*** 

********************************************************************************************************************** 
หมายเหตุ   ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงก าหนดการอบรมจริง ๗ วัน 
               ๒) กรณีมีการยกเลิกการฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้วเท่าน้ัน 
               ๓) แบบฟอร์มใบสมัครน้ี สามารถถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการสมัครเข้ารบัการอบรมได้ 

 
QR-Code เพ่ือสมัครอบรม 

  

http://www.thailocalsu.com/

