รายงานการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตร “การวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา”
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

นางสาวอันธิกา บุญเลิศ
ตาแหน่ง ครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้น
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ทรัพ ยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูง สุด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกาหนดกรอบ
วงเงิ น ให้ ค รู ร ายบุ ค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น ในการพั ฒ นาตนเองตามความต้ อ งการจ าเป็ น ของครู ร ายบุ ค คล
คนละ ๑๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและ
ค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
จากนโยบายดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดาเนินการโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคล
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ นาเสนอ
หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาเสนอหลักสูตรให้สถาบัน
คุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการ คุรุสภา ทาการรับรอง และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ตนเองตามความต้องการจาเป็นรายบุคคล โดยจะดาเนินการจัดทาระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหาร
จัดสรรงบประมาณไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้กับครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถอบรมตามความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได้
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้รายงานได้เลือกหลักสูตร “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน ของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม บัดนี้ได้ผ่าน
การอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการอบรม เพื่อขยายผลและพัฒนาสู่ผู้เรียนต่อไป

แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ตามที่ ข้ า พเจ้ า นางสาวอั น ธิ ก า บุ ญ เลิ ศ ต าแหน่ ง ครู กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ในหัวข้อหลักสูตร “การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ วั น ของภาควิ ช าหลั ก สู ต รและวิ ธี ส อน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ณ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปสาระสาคัญของการอบรมดังกล่าว ตามรายงาน
ที่เสนอมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ……………………………………………..
(นางสาวอันธิกา บุญเลิศ)
ตาแหน่ง ครู
บันทึกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 เพื่อโปรดทราบ

 อื่นๆ ………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………
(นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
 เพื่อโปรดทราบ

 อื่นๆ ………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………
(นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ…………………………….………………….
(นายไชยา กัญญาพันธุ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วันที่ ......... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา
หัวข้อ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ระดับพื้นฐาน Basic Level Course
รหัสหลักสูตร ๖๑๔๐๓๑๐๐๑-๐๐๑
จานวนชั่วโมงระหว่างการอบรม ๑๘ ชั่วโมง
หน่วยงานที่จัด ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่อบรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่อบรม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน
๑. วัตถุประสงค์ของเรื่องที่เข้ารับการอบรม
๑.๑ เพื่อศึกษาวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางการเรียนการสอนภาษาไทย
๑.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
๑.๓ เพื่อนาความรู้ไปดาเนินการเขียนรายงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย ตามระเบียบวิจัย
ได้ถูกต้อง
๒. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการอบรม
๒.๑ แนวคิดการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๒ การกาหนดปัญหาการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๓ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๔ วิธีดาเนินการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๕ การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๖ การเขียนโครงร่างการวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๗ การเขียนรายงานวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย
๓. กิจกรรมที่อบรม
ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการ SWOT
๓.๑.๑ ทาใบงานที่ ๑ SWOT ปัญหาการเรียนการสอน
๓.๑.๒ การนาวิจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
๓.๒ กิจกรรมการเขียนวิจัยบทที่ ๑ และการเขียนอ้างอิง
๓.๓ กิจกรรมการเขียนวิจัยบทที่ ๓ ตามระเบียบวิจัย
๓.๔ กิจกรรมการเขียนวิจัยบทที่ ๔ ตามระเบียบวิจัย
๓.๕ กิจกรรมการเขียนวิจัยบทที่ ๕ ตามระเบียบวิจัย
๓.๖ กิจกรรมการเขียนวิจัยบทที่ ๒ ตามระเบียบวิจัย

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.๗ กิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งครูตามระดับชั้นที่ครูสอน จากนั้นร่วมกันเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
๓.๘ กิจกรรมเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ)
๓.๙ กิจกรรมครูนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในภาคเช้า
๓.๙.๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๙.๒ สะท้อนผลการอบรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน
๓.๑๐ กิจกรรมทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.๑๑ กิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งตามระดับชั้นที่สอน (กลุ่มเดิม) จากนั้นร่วมกันปรึกษาหารือและสะท้อน
ผลกันภายในกลุ่ม พร้อมบันทึกข้อดีและข้อบกพร่องของการนาไปใช้ พร้อมสะท้อนผล นาเสนองาน
๓.๑๒ กิจกรรมกลุ่ม โดยครูแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการนาวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน
๓.๑๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมและการนาไปใช้
การวิ จั ย คื อ “หั ว ใจของการจั ด การเรี ย นการสอน “การวิ จั ย เป็ น กระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริงอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมความรู้ความคิดใหม่ การวิจัย จึงเป็นการแสวงหาความรู้ที่มี
ระบบ ทั้งนี้ การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็นการแสวงหาความรู้ ความจริง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาแก้ปัญหาทางด้านภาษาไทยของผู้เรียน
ดั ง นั้ น จากการอบรม “การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา” สามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๑. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนภาษาไทย เช่น การสอนอ่าน การสอนเขียนภาษาไทย
และการสอนวรรณคดีแนวใหม่ เป็นต้น
๒. น าความรู้ ม าสร้ า งนวั ต กรรมทางการเรี ย นการสอนภาษาไทย เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย น เช่ น
บทเรียนสาเร็จรูป บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ฯลฯ
๓. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับผู้เรียนในชั้นเรียน
๔. ช่ ว ยในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นทางด้ า นภาษาไทย ท าให้ ส ามารถตั ด สิ น ใจใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ทาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
๖. ผลงานวิจัยสามารถช่วยต่อยอดในทาผลงานทางวิชาการ อาทิ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนได้ทันที
๗. จากการเข้ารับการอบรม พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการก่อให้เกิดผลดี เนื่องจากทาให้มองที่ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนว่าดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ตรงไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เหมาะต่อการแก้ปัญหาผู้เรียน

๘. น าไปใช้ ใ นการด าเนิน การวิจั ยปฏิ บั ติก ารในชั้ นเรีย นเพื่อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรีย นการสอน
ภาษาไทย ตามระเบียบวิจัย และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนสูงขึ้น
๕. การนาผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
๑. นาไปแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนให้กั บผู้ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ด
การพัฒนาต่อไป เช่น การอ่าน การเขียน ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม
๒. นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เช่น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
วิธีสอนทางด้านภาษาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
๓. งานวิจัยช่วยการวัด และประเมิน ผลทางการสอนภาษาไทย เช่น การพัฒนาเครื่องมือวั ด และ
ประเมิ น ทั ก ษะการเขี ย นสื่ อ สารของนั ก เรี ย น ท าให้ ก ารวั ด ประเมิ น ผลนั ก เรี ย นไปในทางที่ ถู ก ต้ อ งและ
มีการประเมินผลเหมาะสมกับผู้เรียน
๔. งานวิจัยช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย นามาใช้แก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียน นาวิธีการ
ต่าง ๆ นวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานกับสื่อหรือเครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น รูปแบบการสอน วิธีสอน
เทคนิคการสอน สื่อการสอน ฯลฯ
๕. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับผู้เรียน
๖. ช่ ว ยให้ ค รู ผู้ ส อนเกิ ด การพั ฒ นาตน พั ฒ นางาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการท างานที่ มี ร ะบบ
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๗. นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย
๘. งานวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยครูผู้สอนใช้การแก้ปัญ หาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
สูงขึ้น
๙. นาความรู้ที่ได้รับไปใช้เสริมสร้างความรู้ทางการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับครู และสามารถนา
ความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ลงชื่อ …………………………………………………..
(นางสาวอันธิกา บุญเลิศ)
ตาแหน่ง ครู

ภาคผนวก
ภาพถ่าย / เกียรติบัตร

กาหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
หลักสูตร “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา”
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***********************
วันที่ ๑ : วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลา
ประเภท
รายละเอียด
วิทยากร
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
กิจกรรม ลงทะเบียน
กิจกรรมสัมพันธ์ “รู้เขา รู้เรา”
(กิจกรรมจิตปัญญา)
๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
กิจกรรม ทดสอบองค์ความรู้ด้านวิจัยทางภาษาไทย
ด้วยข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
จานวน ๓๐ ข้อ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการ SWOT
- ทาใบงานที่ ๑ SWOT ปัญหาการเรียน
การสอน
- การนาวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม การเขียนบทที่ ๑ และการเขียนอ้างอิง
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
พัก
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕- ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม การเขียนบทที่ ๓
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม การเขียนบทที่ ๔
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
พัก
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม การเขียนบทที่ ๕
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรม การเขียนบทที่ ๒
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบารุง

วันที่ ๒ : วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลา
ประเภท
รายละเอียด
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
กิจกรรม กิจกรรมจิตปัญญาพัฒนาสมาธิครู
๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรม แบ่งกลุ่มครูตามระดับชั้นที่ครูสอน จากนั้น
ร่วมกันเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม เขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

พัก
กิจกรรม

พักรับประทานอาหารว่าง
เขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พัก
กิจกรรม

๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารเที่ยง
- ครูนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายในภาคเช้า
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลการอบรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ครูอย่างยั่งยืน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม

๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรม

ครูประเมินความพึงพอใจการอบรม

วิทยากร
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.มาลัย ทองสิมา
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.มาลัย ทองสิมา
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.มาลัย ทองสิมา
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.มาลัย ทองสิมา

วันที่ ๓ : วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลา
ประเภท
รายละเอียด
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรม ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ครูแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นที่สอน (กลุ่มเดิม)
จากนั้นร่วมกันปรึกษาหารือและสะท้อนผล
กันภายในกลุ่ม พร้อมจดบันทึกข้อดี
ข้อบกพร่องของการนาไปใช้
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
พัก
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ครูแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการนาวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาผู้เรียน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรม ครูแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการนาวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาผู้เรียน (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
พัก
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ครูผู้ผ่านการอบรมรับวุฒิบัตร
จากหน่วยพัฒนา

วิทยากร
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ

อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรณโณภาพ

ภาพการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตร “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา”
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
***********************************

ร่ ว มฟั ง การบรรยายพิ เ ศษจากวิ ท ยากร
เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อ
ยกคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา

กิ จ กรรมใบงานที่ ๑ SWOT เพื่ อ หาปั ญ หา
การเรียนการสอนทางภาษาไทยในชั้นเรียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทย

โดยใช้กระบวนการ SWOT

กิจกรรมการเขียนโครงร่างวิจัย บทที่ ๑ – ๕
ตามระเบียบวิจัย

กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล นาเสนองาน

โดยสะท้อนผลการอบรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร“การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา”

