ก

คำนำ
รายงานผลการด าเนิ น กิ จกรรมการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนส าหรั บ ครู
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย (ครู กศน.) เล่ ม นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อรายงานผลการดาเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) และนาเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและกระบวนการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้ผู้บริหารได้รับทราบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการฝึกอบรม
และการให้ บ ริ การในครั้ งต่ อไป การน าเสนอเนื้ อหาแบ่ งออกเป็ น 5 บท คื อ บทที่ 1 ประกอบด้ ว ย
ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการรายงาน ขอบเขตของการฝึกอบรม เป้าหมายของ
โครงการ ประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้ รับ บทที่ 2 หลั ก สู ต รการวิจั ยในชั้ น เรียนส าหรับ ครูก ารศึก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผู้จั ดท าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่ มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ บริหารในการพิจารณา
ตัดสินใจจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรหรือผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการฝึ ก อบรมและ
การให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
คณะทางานวัดและประเมินผล
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สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ศั กยภาพและคุ ณภาพของประชากรไทยเป็ นปั จจั ยท้ าทายส าคั ญต่ อการพั ฒ นาประเทศ
ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ท สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ มี แ นวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้ น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพเพื่อรองรั บการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมทั้ง
การแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการในการผลิตภาพ ความหลากหลายของสินค้า
และบริ การที่ ตอบโจทย์ ในชี วิ ตใหม่ ๆ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้ มี ส มรรถนะ และทั กษะที่ ส อดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายสาคัญของการพัฒนานั้นภาครัฐ
ต้องพัฒนาระบบการบริหารแบบบูรณาการ โดยนายุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยการประสานความ
ร่วมมือที่หลากหลาย มีการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิด การบูรณาการในลักษณะ
หุ้นส่วนของการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ซึง่ การดาเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจที่หน่วยงานผู้จัดการศึกษาจะต้องดาเนินการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้นั้นจาเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารแบบ
บูรณาการด้วยความร่วมมือ (Collaborative) จากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ
ตั้ ง แต่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการวางแผนการจั ด การศึ ก ษาให้ ต อบสนองกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ค น อาทิ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา ตามศักยภาพและความพร้อมของตน การติดตามผล
การดาเนินงาน เป็นต้น
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่ว ยงานที่มีบทบาท
สาคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การจัดทานโยบาย
แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การระดม
ทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือ ประสานเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ
ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อร่วมเป็นพลังผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน โดยนายุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้น
การบริหารงานแบบบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชนมา
ขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติงาน ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ตามแผนย่ อ ยปฏิ รู ป กระบวนการเรี ยนรู้ที่ ต อบสนองต่อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธีการทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ ซึ่งการดาเนินโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกได้ดาเนินการ ในปี พ.ศ.2562 และระยะที่ 2 เป็นการดาเนินการ
ต่อเนื่องจากระยะแรกโดยกาหนดดาเนินการในปี พ.ศ.2563 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนา
ความร่ ว มมื อ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา : นครปฐมโมเดล (NakhonPathom Education
Collaborative Model) สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา จึงจัดทาโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุ ณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล
(NakhonPathom Education Collaborative Model) ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีก ารน าร่อ งความร่ ว มมื อ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา: นครปฐมโมเดลแยกเป็นรายสังกัด ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสานักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) โดยในส่วนของสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เน้นการนาร่องความร่วมมือในรูปแบบของการฝึกอบรมตามความต้องการจาเป็นของครูสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งได้จากผลของสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ได้แก่ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) โดยสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผู้แทนของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน
1. เพื่อรายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ให้แก่ครูสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2. เพื่อนาเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
วิธีการและกระบวนการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตกำรฝึกอบรม
การด าเนิ นการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนส าหรั บครู การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้กาหนดขอบเขตการดาเนินการ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ครูสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 15 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
9 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน
6 ชั่วโมง
3. ขอบเขตด้า นงบประมาณ สถาบั นพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะผู้บริหารโครงการ
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน โดยดาเนินการ
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563
5. ขอบเขตด้ า นสถานที่ด าเนิ นการฝึ ก อบรม ณ ห้ อ งประชุ ม อาคม จั น ทสุ น ทร อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลุม่ เป้ำหมำยและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
การดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูสั งกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในจังหวัดนครปฐม จานวน 45 คน
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ ครู สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม จานวน 45 คน จาแนกตามอาเภอ ดังนี้
2.1 กศน.อาเภอเมืองนครปฐม จานวน 10 คน
2.2 กศน.อาเภอสามพราน
จานวน 7 คน
2.3 กศน.อาเภอพุทธมณฑล
จานวน 2 คน
2.4 กศน.อาเภอนครชัยศรี
จานวน 10 คน
2.5 กศน.อาเภอกาแพงแสน
จานวน 6 คน
2.6 กศน.อาเภอดอนตูม
จานวน 4 คน
2.7 กศน.อาเภอบางเลน
จานวน 6 คน
ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ
1. ผู้บริหารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาข้อมูล
จากการรายงานผลการดาเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจจัดสรรเงินงบประมาณ
สาหรับดาเนินกิจกรรมดังกล่าวหรือยุบเลิกกิจกรรมได้
2. ผู้บริหารโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลผลการดาเนินการฝึกอบรม
ในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น
3. เจ้ า หน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ านบริก ารอาคารสถานที่ โสตทัศนู ปกรณ์ อิน เทอร์ เน็ ต
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สามารถนาข้อมูลจากรายงานในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)
หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำนส่ ง เสริ ม กำรศึ กษำนอกระบบและกำรศึ กษำตำมอัธ ยำศัย เป็ นหน่ว ยงำนทำง
กำรศึกษำ มีพันธกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพ
เพื่อยกระดับกำรศึกษำ พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมกับทุกช่วงวัย
ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
จั ด กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย และพั ฒ นำหลั ก สู ต ร รู ป แบบกำรจั ด กิ จ กรรม
กำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม กำรวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุ บัน สิ่งที่
เป็นหัวใจสำคัญของกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นภำรกิจหลักที่สำคัญของสถำนศึกษำที่จะต้อง
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนในทุกช่วงวัยให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน บุคคลที่มีหน้ำที่ดังกล่ำวคือ
ครูผู้สอนเพรำะครูผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภำพของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับกำรพัฒนำ
เป็ น ครู มื อ อำชี พ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรจั ด เรี ย นรู้ และมี ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรให้ ทั น ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคม ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 3 ระบบกำรศึกษำ ระบุว่ำกำรศึกษำนอกระบบเป็นกำรศึกษำที่มีควำม
ยืดหยุ่นในกำรกำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและ
ประเมิน ผล ซึ่ งเป็ น เงื่อ นไขส ำคั ญ ของกำรส ำเร็ จ กำรศึ กษำ โดยเนื้อ หำและหลั ก สู ตรจะต้อ งมี ควำม
เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม มำตรำ 24 (5) กำหนดให้ครู
ทำวิจั ย เพื่อพัฒ นำกระบวนกำรเรี ย นรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่ งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรีย น
เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภำว่ ำ วด้ ว ยมำตรฐำนวิ ช ำชี พ ครู ก ำหนดให้ ค รู ต้ อ งมี ค วำมรู้ เ รื่ อ งกำรวิ จั ย
เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน รู้จักใช้กระบวนกำรวิจัยแก้ปัญหำในขั้นเรียน และมีควำมสำมำรถในกำร
วิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน และสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดมำตรฐำน
ตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม
2560 ก ำหนดให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรู้ ทั ก ษะ
คุณลักษณะประจ ำวิชำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ สำคัญตำมที่หลั กสูตร และมีกำร
พัฒนำตนเองและวิชำชีพตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพมำพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน
จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสถำนศึกษำ
ในสังกัดทั้งหมด 7 แห่ง โดยมี กศน.ตำบล เป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรศึกษำในชุมชน ทุกอำเภอ และมีครู
กศน.เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือแก่ผู้ไม่รู้
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หนังสือ 2) กำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ
ถึงระดับมัธยมศึ กษำตอนปลำย 3) กำรศึกษำต่อเนื่องหลักสูตรต่ำง ๆ และ 4) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ 106 ตำบล พบว่ำ มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรวิจัยในชั้นเรียน เพื่อครูจะได้แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของ
ผู้เรียนบำงคน บำงกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลกำรวิจัยสำมำรถนำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนกำรวำงแผนปฏิบัติตำมแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และกำรสะท้อน
ควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนิน
โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ได้ตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัยจังหวัดนครปฐม และเพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเบื้องต้น
ตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) ขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
1. เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน
2. สำมำรถเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.)
โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมกำรวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส ำหรั บ ครู ก ำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเขียนโครง
ร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 หน่วยกำรเรียนรู้ จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)
- กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ
- กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
- สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง)
- โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
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วิธีการฝึกอบรม
มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ดังนี้
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
4. นำเสนอชิ้นงำน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำน
4. ใบควำมรู้
การวัดและประเมินผล
กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม แบ่งกำรประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ระยะเวลำเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมต้ อ งมี ร ะยะเวลำเข้ ำ รั บ
กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ส่ ว นที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรฝึ ก อบรม โดยประเมิ น จำก กำรทดสอบ ประเมิ น ชิ้ น งำน
กำรนำเสนอ พฤติกรรมกำรปฏิบัติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
โครงสร้ำงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมมีดังนี้
รายการ
ส่วนที่ 1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม
2.1 ทดสอบ
2.2 ชิ้นงำนเดี่ยว
2.3 นำเสนอ (กลุ่ม)
2.4 พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รวม

คะแนน
-

เกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

15 คะแนน
50 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ผลลัพธ์การพัฒนา
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยในชั้นเรียน
2. ผู้ เ รี ย นในสถำนศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอัธยำศัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ
สำเหตุของปัญหำ กำรออกแบบและสร้ำงสื่ อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒ นำ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ
สำเหตุของปัญหำ กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ
2. กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
5. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
4. นำเสนอชิ้นงำน
สือ่ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำน
4. ใบควำมรู้
การวัดและประเมินผล
1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง)
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
ขอบข่ายเนื้อหา
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
4. นำเสนอชิ้นงำน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำน
4. ใบควำมรู้
การวัดและประเมินผล
1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
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แผนจัดการเรียนรู้
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการการวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)
สาระการเรียนรู้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวิจัย
ในชั้นเรียน
กำรวิเครำะห์สภำพ
ประเด็นปัญหำ สำเหตุ
ของปัญหำ

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ
ทดสอบก่อน
กำรฝึกอบรม
1. วิเครำะห์สภำพ
ประเด็นปัญหำ
สำเหตุของปัญหำ
2. บอกแหล่งที่มำของ
ปัญหำ

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน
กำรฝึกอบรม จำนวน 30 ข้อ

30 นำที แบบทดสอบ

การวัดและ
ประเมินผล
ตรวจแบบทดสอบ

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ
PowerPoint
2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ กลุ่มละ 6 – 8 คน
3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 1 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
4. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
5. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอ
ใบงำนที่ 1

1 ชั่วโมง 1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำนที่ 1
4. ใบควำมรู้ที่ 1

1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้
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สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

6. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
7. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
กำรออกแบบและสร้ำง 1. ออกแบบสื่อ
1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำร นวัตกรรมกำรจัดกำร
สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
เรียนกำรสอนเพื่อ
เรียนกำรสอนเพื่อ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ ประกอบ PowerPoint
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
2. สร้ำงสื่อ นวัตกรรม
เรียนรู้ ใบงำนที่ 2 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 2 และ
กำรจัดกำรเรียน
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
กำรสอนเพื่อ
3. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 4. วิทยำกรบรรยำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงสื่อ นวัตกรรม
3. เขียนชื่อเรื่องและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำหรือ
วัตถุประสงค์
พัฒนำ ประกอบ PowerPoint
กำรวิจัย
5. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 3 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 3 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
6. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
7. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเขียนชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์กำรวิจัย
ประกอบ PowerPoint

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

2 ชั่วโมง 1. PowerPoint
1. ตรวจชิ้นงำน
2. อินเทอร์เน็ต
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. ใบงำนที่ 2, 3
3. สังเกตพฤติกรรม
และ 4
กำรปฏิบัติ
4. ใบควำมรู้ที่ 2, 3
และ 4
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สาระการเรียนรู้

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ

1. อธิบำยเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. สร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
8. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 4 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 4 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
9. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
10. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอใบงำน
ที่ 2 – 4
11. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
12. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบ PowerPoint
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 5 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 5 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
3. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอ
ใบงำนที่ 5
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1 ชั่วโมง 1. PowerPoint
30 นำที 2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำนที่ 5
4. ใบควำมรู้ที่ 5

การวัดและ
ประเมินผล

1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบัติ
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สาระการเรียนรู้

สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ
1. บอกสถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
2. เลือกใช้สถิติในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล

กำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัยในชั้นเรียน

เขียนรำยงำนกำรวิจัย
ในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถิติและกำรเลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประกอบ PowerPoint
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 6 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 6 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
3. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอ
ใบงำนที่ 6
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ
PowerPoint
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 7 และ 8 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 7
และ 8 และสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

1 ชั่วโมง 1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำนที่ 6
4. ใบควำมรู้

1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบัติ

3 ชั่วโมง 1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำนที่ 7
และ 8
4. ใบควำมรู้ที่ 7
และ 8

1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบัติ
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สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

3. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอ
ใบงำนที่ 7 และ 8
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง)
จุดประสงค์
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้เพื่อ
โครงร่ำงกำรวิจัย
เขียน และนำเสนอ
1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ในชั้นเรียน
โครงร่ำงกำรวิจัยใน
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ
ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใบงำนที่ 9 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 9 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
3. วิทยำกรให้คำปรึกษำ แนะนำ ขณะฝึกปฏิบัติ
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอ
ใบงำนที่ 9

5 ชั่วโมง 1. PowerPoint
30 นำที 2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำนที่ 9
4. ใบควำมรู้ 9

การวัดและ
ประเมินผล
1. ตรวจชิ้นงำน
2. นำเสนอชิ้นงำน
3. สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบัติ

13

14

สาระการเรียนรู้

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวิจัย
ในชั้นเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้เพื่อ

ทดสอบหลัง
กำรฝึกอบรม

กิจกรรมการเรียนรู้
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน
ตำมข้อเสนอแนะ
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลัง
กำรฝึกอบรม จำนวน 30 ข้อ

เวลา

สื่อและแหล่งเรียนรู้

30 นำที แบบทดสอบ

การวัดและ
ประเมินผล

ตรวจแบบทดสอบ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
การดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ครู กศน.) ผู้ บริห ารโครงการได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการ
ประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนดาเนินการจัด ฝึกอบรมตามหลักสูตร และมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ
2. เสนอผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขออนุมัติ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขอใช้ ห้ อ งประชุ ม ผ่ า นระบบขอใช้ ห้ อ งประชุ ม และโสตทั ศ นู ป กรณ์
เพื่อจองห้องประชุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ห้องพัก
และอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. เตรี ย มความพร้ อมในการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
4.1 ประสานและจัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
4.2 ออกแบบและจัดทาแบบตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
4.3 จัดทาหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เสนอผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
4.4 สรุปรายชื่อตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพื่อตรวจสอบจานวนกลุ่มเป้าหมายตามที่กาหนด
4.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบวัด
ความรู้ก่อน – หลัง แบบประเมินวิทยากร และแบบสารวจความพึงพอใจแบบออนไลน์ โดยใช้ Google
form และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.6 จัดทาคากล่ าวรายงานและคากล่าวเปิดการฝึ กอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
4.7 จั ดทาบัน ทึกขอรั บบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จากสวัสดิการสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4.8 จัดทาบันทึกขอรหัสผ่านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุ คลากรทางการศึ กษา จากกลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อบริก ารแก่ ผู้ เ ข้า รั บ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร
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4.9 จัดทาบันทึกขอยืมเงินราชการเสนอผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและบัญชี
4.10 ตรวจสอบความพร้ อ มของห้ อ งประชุ ม ห้ อ งพั ก วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินการฝึกอบรมก่อนถึงกาหนดการฝึกอบรม
5. ด าเนิ นการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนส าหรั บครู การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
5.1 รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
5.2 จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรั บ ครู การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย (ครู กศน.) ให้ แก่ผู้ เข้า รับการฝึ ก อบรม
ผ่านทางไลน์กลุ่ม
5.3 ตรวจสอบความพร้ อมของอาหาร อาหารว่ างและเครื่อ งดื่มส าหรับ บริการให้ แ ก่
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน
5.4 อานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.5 บัน ทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ห ลักสู ตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทารายงาน
5.6 จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรั บ ครู การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย (ครู กศน.) ให้ แก่ผู้ เข้า รับการฝึ ก อบรม
ผ่านทางไลน์กลุ่ม
5.7 จัดส่งแบบสารวจความพึงพอใจและแบบประเมินวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
เพื่อแสดงความคิดเห็น
6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
7. จั ดท ารายงานผลการดาเนิ นการฝึ กอบรมตามหลั ก สู ต รการวิ จั ยในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
8. เสนอรายงานผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ต่อผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
9. ดาเนินการรวบรวมใบสาคัญการเบิกจ่ายต่าง ๆ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งใช้เงินยืม
ราชการเสนอผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและ
บัญชี
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ครู กศน.) ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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วิธีกำรประเมินผล
การประเมินผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) แบ่งการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียน
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ทดสอบ 2) ชิ้นงานเดี่ยว
3) นาเสนอ (กลุ่ม) และ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติ
3. การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการเป็น
การสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพื่อนาผลการสารวจไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ
4. การประเมินวิทยากรในหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรสาหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เครื่องมือกำรประเมินผล
การประเมินผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้กาหนดเครื่องมือในการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เป็นแบบสรุประยะเวลาในการเข้ารับ
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยกาหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแบบสรุปผลคะแนนจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 4 แบบ โดยกาหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรมในทุกแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้
2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบสรุปผลคะแนนจาก
การทาแบบทดสอบภายหลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้น โดยกาหนดคะแนนเก็บอยู่ที่ 15 คะแนน
2.2 แบบประเมินชิ้นงาน (งานเดี่ยว) มีประเด็นการประเมิน จานวน 5 ประเด็น
ได้แก่ ความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา ความเชื่อมโยง ความสร้างสรรค์ และการตรงต่อเวลา โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ประเด็นประเมิน
5
4
3
2
1
ความถูกต้อง
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ความครอบคลุมเนื้อหา
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ความเชื่อมโยง
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ความสร้างสรรค์
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
การตรงต่อเวลา
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
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3. แบบประเมินการนาเสนอ (งานกลุ่ม) มีประเด็นการประเมิน จานวน 5 ประเด็น ได้แก่
เทคนิคการนาเสนอ ความชัดเจน ความครอบคลุม การนาไปใช้ได้จริง และการตรงต่อเวลา โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ประเด็นประเมิน
5
4
3
2
1
เทคนิคการนาเสนอ
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ความชัดเจน
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ความครอบคลุม
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
การนาไปใช้ได้จริง
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
การตรงต่อเวลา
ดีมาก
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ มีประเด็นการประเมิน จานวน 5 ประเด็น ได้แก่
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมนุษยสัมพันธ์ โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ประเด็นประเมิน
ความรับผิดชอบ
การตรงต่อเวลา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การมีมนุษยสัมพันธ์

5
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4
ดี
ดี
ดี
ดี

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
2
พอใช้ ควรปรับปรุง
พอใช้ ควรปรับปรุง
พอใช้ ควรปรับปรุง
พอใช้ ควรปรับปรุง

1
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

ส่วนที่ 3 แบบสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง สังกัด ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายปิดแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านต่าง ๆ จานวน 43 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะคาถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ จานวน 5 ข้อ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านผู้ บริหารโครงการ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพ
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การให้ บริ การ และด้านหลั กสู ตรการฝึ กอบรม ลั กษณะคาถามเป็นแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) และลักษณะคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 4 ความต้องการในการให้บริการ ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 แบบประเมินวิทยากร หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เป็นการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
วิทยากรในหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
จานวน 11 ข้อ ซึ่งคาถามจะเป็นลั กษณะคาถามปลายปิดแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีเห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
และมีคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าวิทยากรควรปรับปรุง
และข้อเสนอแนะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การประเมินผลการดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อน – หลัง
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (𝜎) และค่า t-test
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนชิ้นงานเดี่ยว การนาเสนอ (งานกลุ่ม) และพฤติกรรม
การปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจความพึงพอใจ ดาเนินการวิเคราะห์และใช้สถิติ ดังนี้
3.1 การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ทั ่ว ไปของผู ้ต อบแบบประเมิน สถิต ิที ่ใ ช้ คือ ค่า ความถี ่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา
3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (μ)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981 : 82) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด
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3.3 การวิ เ คราะห์ ค วามไม่ พึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ
ค่าความถี่ (Frequency)
3.4 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ความต้อ งการในการให้ บ ริก ารที่ผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมมีต่ อ
การให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) สรุ ป ประเด็ น สาระส าคั ญ โดยน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินวิทยากร ดาเนินการวิเคราะห์และใช้สถิติ ดังนี้
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย
(μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981 :
82) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
รวมทั้ง ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่พึงพอใจต่อวิทยากร และข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) สรุ ปประเด็นสาระส าคัญ โดยนาข้อมูล ที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒ นาและเป็นฐานข้อมูล
ในการคัดเลือกวิทยากรและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ของครูสานักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ปรากฏผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ผลการประเมิ น ด้า นระยะเวลาเข้า รับ การฝึ ก อบรมของผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผลคะแนน
ทดสอบ 2) ผลประเมินชิ้นงานเดี่ยว 3) ผลประเมินการนาเสนอ (กลุ่ม) และ 4) ผลการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมที่มีต่อการให้บ ริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(ครู กศน.)
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินวิทยากรหลักสู ตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึ กษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียน
การประเมินผลด้านระยะเวลาในการเข้ารับการการฝึกอบรมปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
N=45
จานวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง
เลขที่
จานวนชั่วโมง
ร้อยละ
ผลการประเมิน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
การเข้ารับการฝึกอบรม
1
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
2
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
3
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
4
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
5
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
6
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
7
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
8
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
9
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
N=45
จานวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง
เลขที่
จานวนชั่วโมง
ร้อยละ
ผลการประเมิน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
การเข้ารับการฝึกอบรม
10
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
11
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
12
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
13
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
14
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
15
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
16
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
17
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
18
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
19
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
20
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
21
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
22
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
23
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
24
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
25
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
26
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
ร้อยละ 86.67
27
13 ชั่วโมง
ผ่าน
28
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
29
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
30
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
31
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
32
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
33
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
34
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
35
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
36
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
37
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
38
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
39
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
N=45
จานวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง
เลขที่
จานวนชั่วโมง
ร้อยละ
ผลการประเมิน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
การเข้ารับการฝึกอบรม
40
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
41
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
42
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
43
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
44
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
45
15 ชั่วโมง
ร้อยละ 100
ผ่าน
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีผลการประเมินด้านระยะเวลาร้อยละ 100 จานวน
44 คน และร้อยละ 86.67 จานวน 1 คน โดยผ่านการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ดาเนินการประเมินผลใน 4 ส่วน ประกอบด้วย
1) ผลคะแนนทดสอบ 2) ผลคะแนนชิ้นงานเดี่ยว 3) ผลคะแนนการนาเสนอ (งานกลุ่ม) และ 4) ผลคะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 5
ตารางที่ 2 คะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
N=45
เลขที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
20
12
20
17
19
11

คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
20
19
25
19
20
21

24

ตารางที่ 2 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
N=45
เลขที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
14
14
10
18
13
16
17
20
18
17
18
22
14
21
14
18
19
15
12
17
17
22
21
19
15
9
21
16
15
12

คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
17
20
19
16
19
14
18
17
15
18
16
22
17
23
13
20
25
16
12
20
17
18
24
19
20
17
28
19
24
23

25

ตารางที่ 2 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
N=45
เลขที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
x

S.D.

คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
17
18
18
15
16
16
18
13
18
16.49
3.18

คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
19
22
21
24
24
20
24
24
22
19.78
3.46

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีคะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ 16.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.18 และมีคะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ 19.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 3.46
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
แบบทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

45
45

30
30

คะแนน คะแนน
𝝁
𝝈
ต่าสุด สูงสุด
9
22 16.49 3.18
12
28 19.78 3.46

t

P-Value

5.58*

0.00

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ เข้า รับการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ ยก่อนการเข้า รับการฝึ กอบรม
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
อยู่ ที่ 16.49 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ ยหลั งการเข้ารับการฝึ กอบรมอยู่ที่ 19.78 คะแนน โดยมีผ ล
การทดสอบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t-test เท่ากับ 5.58 ซึ่งสรุปได้ว่าคะแนน
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หลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) สูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ผลต่างของ
คะแนน
ร้อยละ
แบบทดสอบ
N
ร้อยละคะแนน
𝝁
𝝈
เต็ม
คะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย
ก่อนการอบรม
45
30
16.49
3.18
54.97
10.96
หลังการอบรม
45
30
19.78
3.46
65.93
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 54.97 และมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 65.93 ซึ่งสรุปได้ว่าภายหลังจาก
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) อยู่ที่ร้อยละ
10.96
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
เลขที่

คะแนนทดสอบ
(15 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
9.50
12.50
9.50
10
10.50
8.50
10
9.50
8
9.50
7
9
8.50
7.50

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คะแนนชิ้นงาน คะแนนนาเสนอ พฤติกรรม
คะแนนรวม
(50 คะแนน)
(15 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน)

47
45
46
40
40
40
40
48
44
47
40
44
40
40
47

14.40
14.40
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
14.40
14.40
14.40
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20

20
19
18
18
18
17
19
16
16
17
20
20
20
19
18

91.40
87.90
89.70
80.70
81.20
80.70
80.70
88.40
83.90
86.40
82.70
84.20
82.20
80.70
85.70

ร้อยละ ผลการประเมิน
(100%)

91.40
87.90
89.70
80.70
81.20
80.70
80.70
88.40
83.90
86.40
82.70
84.20
82.20
80.70
85.70

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) (ต่อ)
เลขที่

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

คะแนนทดสอบ
(15 คะแนน)
9
8
11
8.50
11.50
6.50
10
12.50
8
6
10
8.50
9
12
9.50
10
8.50
14
14.50
12
11.50
9.50
11
10.50
12
12
10
12
12
11

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
คะแนนชิ้นงาน คะแนนนาเสนอ พฤติกรรม
คะแนนรวม ร้อยละ ผลการประเมิน
(50 คะแนน)
(15 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน) (100%)
48
13.20
20
90.20
90.20
ผ่าน
44
13.20
18
83.20
83.20
ผ่าน
49
14.40
19
93.40
93.40
ผ่าน
42
13.20
18
81.70
81.70
ผ่าน
46
13.80
19
90.30
90.30
ผ่าน
44
13.80
20
84.30
84.30
ผ่าน
46
13.80
20
89.80
89.80
ผ่าน
44
13.80
20
90.30
90.30
ผ่าน
46
13.80
20
87.80
87.80
ผ่าน
46
13.80
20
85.80
85.80
ผ่าน
44
13.80
20
87.80
87.80
ผ่าน
46
13.80
19
87.30
87.30
ผ่าน
44
13.80
20
86.80
86.80
ผ่าน
44
13.80
20
89.80
89.80
ผ่าน
41
13.20
17
80.70
80.70
ผ่าน
40
13.20
18
81.20
81.20
ผ่าน
43
13.20
18
82.70
82.70
ผ่าน
42
13.20
18
87.20
87.20
ผ่าน
42
13.20
18
87.70
87.70
ผ่าน
41
13.20
16
82.20
82.20
ผ่าน
46
13.80
20
91.30
91.30
ผ่าน
49
14.40
20
92.90
92.90
ผ่าน
44
13.20
18
86.20
86.20
ผ่าน
44
14.40
17
85.90
85.90
ผ่าน
40
13.20
17
82.2
82.20
ผ่าน
42
13.20
17
84.20
84.20
ผ่าน
40
13.20
17
80.20
80.20
ผ่าน
41
13.20
17
83.20
83.20
ผ่าน
41
13.20
17
83.20
83.20
ผ่าน
44
13.20
18
86.20
86.20
ผ่าน

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าร้อยละ 80 จานวน 45 คน โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 93.40 และคะแนนต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ
80.20
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)
การน าเสนอผลการประเมิ นความพึ งพอใจ ความไม่ พึ งพอใจและความต้ องการของผู้ เข้ ารั บ
การฝึ กอบรมที่มีต่อการให้ บริ การของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลั กสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) และข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารโครงการได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จานวน 45 คน
ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 41 คน คิดเป็นร้ อยละ 91.11 โดยนามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 - 14
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

จานวน

ร้อยละ

รวม

14
27
41

34.10
65.90
100

รวม

7
15
15
4
41

17.07
36.59
36.59
9.75
100

รวม

39
2
41

95.12
4.88
100

รวม

31
9
1
41

75.61
21.95
2.44
100

41
41

100
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประเภทตาแหน่ง
ครู กศน.ตาบล
พนักงานราชการ
ครู อาสาสมัคร
สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รวม
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.90 อายุระหว่าง
31- 40 ปี และระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 36.59 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 95.12
ตาแหน่ งครู กศน.ตาบล ร้อยละ 75.61 สั งกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ร้อยละ 100
ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายการประเมิน
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านหลักสูตรการพัฒนา
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
4.19
4.37
4.26
4.35
4.30
4.30

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.71
0.74
0.87
0.65
0.73
0.77

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ครู กศน.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.37 รองลงมา ได้แก่ ด้านคุ ณภาพการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.35 ในขณะที่ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.19
ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา “ด้ า นกระบวนการและขั้ นตอน
การให้บริการ”
ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
1. ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
4.07
2. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
4.22
3. ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.17
รายการประเมิน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.72
0.72
0.70

แปลผล

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา “ด้ า นกระบวนการและขั้ นตอน
การให้บริการ”
รายการประเมิน
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
กับลักษณะงาน
5. ความเสมอภาคในการให้บริการตามลาดับก่อน - หลัง
รวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.71

4.29
4.19

0.68
0.71

แปลผล

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (ครู กศน.) “ด้ า นกระบวนการและขั้ น ตอน
การให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ความเสมอภาค
ในการให้บริการตามลาดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ในขณะที่ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.07
ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านผู้ บริห ารโครงการและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ”
รายการประเมิน
ด้านผู้บริหารโครงการ
1. ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร
2. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
3. การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
4. ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. การอธิบาย ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถาม
6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
7. ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร
8. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)

แปลผล

4.41
4.27
4.32
4.37
4.34
4.34
4.34

0.77
0.71
0.79
0.77
0.85
0.79
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.39
4.37

0.74
0.66

มาก
มาก
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ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านผู้ บริห ารโครงการและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ” ต่อ
รายการประเมิน
9. การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
10. ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
11. การอธิบาย ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถาม
12. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ
รวม
รวมด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
4.37
4.41
4.39
4.44
4.39
4.37

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.77
0.77
0.70
0.67
0.71
0.74

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ครู กศน.) “ด้านผู้ บริห ารโครงการและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านผู้บริหารโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็น กัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ ความเสมอภาค
ในการให้ บ ริ การโดยไม่เ ลื อกปฏิ บั ติ ค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ 4.37 ในขณะที่ ความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.27
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ
พบว่า ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.44 รองลงมา คือ
ความเสมอภาคในการให้ บริ การโดยไม่เลื อกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.41 ในขณะที่ความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการให้บ ริ การ และการดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด
เท่ากับ 4.37
ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านสิ่งอานวยความสะดวก”
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
1. ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม
4.59
0.67
มากที่สุด
2. ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องพัก
4.41
0.67
มาก
3. ความสะอาดของห้องน้า
4.66
0.66
มากที่สุด
4. ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหาร
4.02
1.08
มาก
5. ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.12
0.98
มาก
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ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านสิ่งอานวยความสะดวก” ต่อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
6. ความเหมาะสม ทันสมัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
4.41
0.81
มาก
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม
7. ความเหมาะสมและเพียงพอของที่นั่งภายในห้องประชุม
4.44
0.63
มาก
8. ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
3.78
1.08
มาก
ให้บริการ
9. ความเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ให้บริการ
3.68
1.13
มาก
10. ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สาหรับ
4.32
0.72
มาก
การใช้งานภายในห้องประชุม
11. ความเหมาะสมและความชัดเจนของป้ายบอกทาง
4.37
0.70
มาก
และสถานที่ให้บริการ
12. ความสะดวกและหลากหลายของช่องทางในการติดต่อ
4.37
0.73
มาก
ขอรับบริการ
13. ความเหมาะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกกาลังกาย
4.22
0.79
มาก
รวมด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.26
0.87
มาก
จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านสิ่งอานวยความสะดวก” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสะอาดของห้องน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
เท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.59 ในขณะทีค่ วามเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.68
ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านคุณภาพการให้บริการ”
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
1. การให้บริการตรงกับความต้องการ
4.41
0.59
มาก
2. การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม
4.32
0.69
มาก
3. การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กาหนด
4.39
0.63
มาก
4. การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ
4.39
0.63
มาก
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ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านคุณภาพการให้บริการ”
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
5. มีช่องทางแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ
4.24
0.73
มาก
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย
รวมด้านคุณภาพการให้บริการ
4.35
0.65
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านคุณภาพการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.35 อยู่ ในระดับ มาก เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า การให้ บ ริก ารตรงกับ ความต้ องการ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กาหนดและ
การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ในขณะที่ มีช่องทางแสดง
ความคิดเห็นในการให้บริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 4.24
ตารางที่ 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม”
รายการประเมิน
1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การพัฒนา
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมการพัฒนามีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. ความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาระหว่างทฤษฏีกับ
ปฏิบัติ
5. ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่วิทยากรใช้ในการพัฒนา

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
4.27

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.71

4.32
4.27

0.79
0.71

มาก
มาก

4.34

0.73

มาก

4.22

0.72

มาก

แปลผล

มาก
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ตารางที่ 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม” ต่อ
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(𝛍)
4.29
4.39
4.32

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝛔)
0.75
0.70
0.76

แปลผล

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา
มาก
7. คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม
มาก
8. ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
มาก
การฝึกอบรม
รวมด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
4.30
0.73
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านคุณภาพการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ในขณะที่ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยากรใช้ในการพัฒนา
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.22
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

ความไม่พึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
-ไม่มี-

ด้ า นกระบวนการและขั้ น ตอน
การให้บริการ
ด้ า นผู้ บ ริ หารโครงการ และ
-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อินเตอร์เน็ตช้าและไม่สามารถ
รองรับกับจานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจานวนมาก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
-ไม่มีด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
1. ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตร
2. ไม่ควรให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิ
ใบงานไปพร้อมกัน ควรกาหนด
ชั่วโมงให้ฝึกปฏิบัติ

ความถี่

ร้อยละ

6 คน

14.63

2 คน

4.88
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จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมมีความไม่พึงพอด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
จานวน 6 คน คิดเป็น ร้ อยละ 14.63 ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบสารวจ และด้านหลักสูตร
การฝึกอบรม จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบสารวจ
ตารางที่ 14 แสดงรายการความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย (ครู กศน.) ที่มี ต่อการให้ บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ความต้องการที่มีต่อการให้บริการ

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยตรง
2. ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ควรมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนเปิดให้บริการ
เช่น โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ
3.2 ควรปรับปรุงด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.3 ควรปรับปรุงด้านอินเตอร์เน็ต
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
5.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครู กศน.อย่างต่อเนื่อง
5.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน

ความถี่ ร้อยละ
1
1
3
1

2.44
2.44
7.32
2.44

1
1
2
1
1

2.44
2.44
4.88
2.44
2.44

จากตารางที่ 14 พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีความต้องการต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบสารวจ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.32 และด้านหลักสูตรการฝึกอบรม จานวน 2 คิดเป็นร้อยละ 4.88
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
การประเมินวิทยากรเป็นการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 45 คน โดยตอบแบบประเมินวิทยากร จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
84.44 ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) รวมทุกด้าน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร
4.53
0.68
มากที่สุด
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.43
0.73
มาก
3. ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจในภาพรวม
4.38
0.68
มาก
รวม
4.44
0.70
มาก
จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถของ
วิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
ในขณะทีด่ ้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.38
ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) “ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร”
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
รายการประเมิน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
1. วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
4.71
0.52
มากที่สุด
2. วิทยากรสามารถใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสม
4.39
0.75
มาก
3. วิทยากรสามารถตอบคาถามได้ครอบคลุม ตรงประเด็น
4.47
0.73
มาก
รวมด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร
4.53
0.68
มากที่สุด
จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.71 รองลงมา คือ วิทยากร
สามารถตอบคาถามได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ในขณะที่วิ ทยากรสามารถใช้สื่อ
ประกอบได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.39
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ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) “ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”
รายการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สาระสาคัญของรายวิชา
2. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้
5. ความเหมาะสมของระยะเวลา
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
4.45
0.69

แปลผล

มาก

4.58

0.68

มากที่สุด

4.50

0.65

มากที่สุด

4.50

0.65

มากที่สุด

4.11
4.43

0.89
0.73

มาก
มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ด้านการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม แสดงความคิดเห็นมี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.58 รองลงมา
คือ การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ในขณะที่ความเหมาะสม
ของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.11
ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.) “ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม”
รายการประเมิน
1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
2. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อวิทยากร
รวมด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(𝛍)
มาตรฐาน (𝛔)
4.32
0.74

แปลผล

มาก

4.42

0.60

มาก

4.39
4.38

0.72
0.68

มาก
มาก
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จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด้านผล
ที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ
4.42 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ในขณะที่ ความรู้
แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.32
ตารางที่ 19 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ที่

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนในโอกาสต่อไป
2 กิจกรรมที่ดีทาให้ได้รับความรู้มากขึ้น
3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคเสริมแรง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี
5 ควรมีกิจกรรมช่วยสร้างความผ่อนคลายระหว่างการฝึกอบรม
6 กระบวนการสอนดาเนินไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

ความถี่ ร้อยละ
2
2
2

5.26
5.26
5.26

1
1

2.63
2.63

จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิทยากร
หลักสูตรโดยเห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมการวิจัยในชั้ นเรียนในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป็นกิจกรรมที่ดีทาให้ได้รับความรู้มากขึ้น และวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ครั้งนี้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคเสริมแรงแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี ความถี่เท่ากันอยู่ที่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของ
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบประเมินวิทยากร
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บทที่ 5
สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (ครู กศน.) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งาน
การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)ให้แก่ครูสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ
นาเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการและกระบวนการ
ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลั กสู ตรการวิจั ย ในชั้น เรี ย นส าหรั บครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
จานวน 45 คน ประกอบด้วย ด้วยครูสังกัด กศน. อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จานวน 10 คน กศน.
อาเภอสามพราน จานวน 7 คน กศน.อาเภอพุทธมณฑล จานวน 2 คน กศน.อาเภอนครชัยศรี จานวน
10 คน กศน.อาเภอกาแพงแสน จานวน 6 คน กศน.อาเภอดอนตูม จานวน 4 คน และ กศน.อาเภอ
บางเลน จานวน 6 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูล ในส่วนของแบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.11 ของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมทั้งหมด และแบบประเมินวิทยากร จานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบประเมิน
ระยะเวลาเข้ ารั บการฝึ กอบรม แบบทดสอบวัดความรู้ ก่ อน – หลั ง แบบประเมินชิ้ นงาน (งานเดี่ ยว)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ แบบสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมที่มีต่ อการให้ บ ริ การของสถาบัน พั ฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษาในการ
ดาเนินการฝึกอบรมและแบบประเมินวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (%) ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย (μ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และค่า t - test
สรุปผล
จากการดาเนิ น กิจ กรรมการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวิจัยในชั้นเรีย นส าหรั บครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ของครูสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม สรุปผลได้ดังนี้
มีผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่ กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ สรุปผลได้ดังนี้
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
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ส่ว นที่ 3 การประเมิ น ความพึ งพอใจ ความไม่พึ ง พอใจและความต้อ งการของผู้ เ ข้า รั บ
การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้
1. สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู ก ารศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ
อายุ 51 – 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดารงตาแหน่งครู กศน.ตาบลเป็นส่วนใหญ่
2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สรุปผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ที่มีการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวนร้อยละ 14.63
ของผู้ตอบแบบสารวจ ไม่พึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก และร้อยละ 4.88 ของผู้ตอบแบบสารวจ
ไม่พึงพอใจด้านหลักสูตรการฝึกอบรม โดยด้านอื่น ๆ ไม่ปรากฏความไม่พึงพอใจ
4. ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1) ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยตรง
2) ควรมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนเปิดให้บริการ เช่น
โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ
3) ควรปรับปรุงด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ควรปรับปรุงด้านอินเตอร์เน็ต
5) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครู กศน.อย่างต่อเนื่อง
6) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน
ส่วนที่ 4 การประเมิน ความคิดเห็ นและความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อ
วิ ท ยากรหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(ครู กศน.) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจต่ อ วิ ท ยากรหลั ก สู ต ร
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมพึ งพอใจต่ อวิ ทยากรในด้ านความรู้
ความสามารถของวิทยากรสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนิ น กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ตามที่ได้นาเสนอไว้ในข้างต้น ผู้จัดทารายงาน
ขอนาเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณสาหรับการดาเนินกิจกรรม
1.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนิน
ฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับ
กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าวให้เพียงพอ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
สาหรับการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 3 – 5 วัน
ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ค่อนข้างจากัดส่งผล
เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้
ต่อคุณภาพในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
การวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสานักงาน
และนาไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของครู
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยที่เข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจาก
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างสมบูรณ์
มีระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเมื่อเทียบ
และเหมาะสม
กับเนื้อหาและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 1.2 ควรปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการเรียนรู้
ที่มีความจาเป็นต้องถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้ครูสังกัด
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลาที่มีความสนใจหรือต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
2. การมอบหมายใบงานเพื่อฝึกปฏิบัติในกิจกรรม 2.1 ควรกาหนดตารางการบรรยายให้ความรู้
การวิจัยในชั้นเรียนดาเนินการพร้อมกับการให้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละส่วน
ความรู้ของวิทยากรส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้รับ
การฝึกอบรมซักถามจนเกิดความเข้าใจ
ความถูกที่ต้องและครบถ้วนก่อนฝึกปฏิบัติ
ก่อนเริ่มการฝึกปฏิบัติเพื่อทาใบงาน
ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดส่ง
ตามหัวข้อของหลักสูตรในแต่ละส่วน
ใบงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดและ
2.2 ควรลดปริมาณใบงานการฝึกอบรมให้น้อยลง
ไม่สนใจในเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายเนื่องจาก
แต่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรเพื่อลดภาระ
ใบงานมีจานวนมากและมีความซ้าซ้อนกัน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความซ้าซ้อน
ในแต่ละใบงาน
ของชิ้นงาน
3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในห้องประชุม
- ผู้รับผิดชอบด้านห้องประชุม อินเทอร์เน็ต
ไม่เสถียร หลุดและไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่าง
และผู้บริหารโครงการควรมีการทดสอบ
คล่องตัวในขณะจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตภายใน
เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้บริการพร้อมกัน
ห้องประชุมที่จะใช้สาหรับการจัดฝึกอบรม
จานวนมาก
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนวันจัดฝึกอบรม
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แบบสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ/หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู กศน.
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คาชี้แจง
1. แบบส ำรวจฉบั บ นี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษำควำมพึ งพอใจ ควำมไม่ พึ งพอใจและควำมต้อ งกำรที่ มี ต่ อ
กำรให้ บ ริ ก ำรในโครงกำร/หลั ก สู ต รของสถำบั น พั ฒ นำครู คณำจำรย์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโดยจะน ำผล
กำรสำรวจวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล ไปพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
ต่อไป
2. แบบสำรวจฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 4 ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้ที่เข้ำรับบริกำรจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย  ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน
1. เพศ
 หญิง

 ชำย

2. อายุ
 ต่ำกว่ำ 31 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท
 ปริญญำเอก
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................
4. ประเภทตาแหน่ง
 ทั่วไป
 วิชำกำร
 อำนวยกำร
 บริหำร
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................
5. ระดับตาแหน่ง
 ปฏิบัติงำน
 ชำนำญงำน
 อำวุโส
 ปฏิบัติกำร
 ชำนำญกำร
 ชำนำญกำรพิเศษ
 เชี่ยวชำญ
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................
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6. สังกัด
 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.เดิม)
 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
 สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กคศ.)
 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)
 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)
 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ
คาชี้แจง
1. กำรสำรวจควำมพึงพอต่อกำรให้บริกำรแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้
1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.2 ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร/เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
1.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1.4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
1.5 ด้ำนหลักสูตร
2. โปรดทำเครื่องหมำย ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดย
ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก
ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
3. ผู้ บ ริห ำรโครงกำร หมำยถึง บุค ลำกร สคบศ.ที่ท ำหน้ ำที่ บริห ำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกและดูแ ล
โครงกำรหรือหลักสูตร
4. เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ให้ บ ริกำร หมำยถึง บุ คลำกร สคบศ. ผู้ ให้ บ ริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ห้ องพั ก ห้ องประชุม
โสตทัศนูปกรณ์ กำรรักษำควำมสะอำด กำรรักษำควำมปลอดภัย อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร
1.2 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน
1.3 ควำมถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน
1.4 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรให้บริกำรกับลักษณะงำน
1.5 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน - หลัง
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รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ผู้บริหารโครงการ
2.1 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร
2.2 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.3 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
2.4 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 กำรอธิบำย ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถำม
2.6 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
เจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้บริการ
2.7 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร
2.8 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.9 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
2.10 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.11 กำรอธิบำยให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถำม
2.12 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องประชุม
3.2 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องพัก
3.3 ควำมสะอำดของห้องน้ำ
3.4 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำร
3.5 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3.6 ควำมเหมำะสม ทันสมัยและประสิทธิภำพของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุม
3.7 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของที่นั่งภำยในห้องประชุม
3.8 ประสิทธิภำพในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
ให้บริกำร
3.9 ควำมเร็วในกำรใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ให้บริกำร
3.10 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรใช้งำน
ภำยในห้องประชุม
3.11 ควำมเหมำะสมและควำมชัดเจนของป้ำยบอกทำงและสถำนที่
ให้บริกำร
3.12 ควำมสะดวกและหลำกหลำยของช่องทำงในกำรติดต่อ
ขอรับบริกำร
3.13 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกกำลังกำย

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 กำรให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำร
4.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเหมำะสม
4.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนที่กำหนด
4.4 กำรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขอรับบริกำร
4.5 มีช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรเพื่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
5. ด้านหลักสูตร
5.1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
5.2 สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
5.3 กิจกรรมกำรพัฒนำมีควำมหลำกหลำยและสอดคล้องกับ
เนื้อหำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.4 ควำมเหมำะสมของสัดส่วนกำรพัฒนำระหว่ำงทฤษฏีกับ
ปฏิบัติ
5.5 ควำมเหมำะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยำกร
ใช้ในกำรพัฒนำ
5.6 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรพัฒนำ
5.7 คุณภำพและควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม
5.8 ควำมคุ้มค่ำของเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง
1. โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตำมควำมเห็นของท่ำนต่อกำรให้บริกำร
2. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ).................................................................................................. .......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่
- ด้านผู้บริหารโครงการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................... ........
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................... ........
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.5 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านหลักสูตรหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................... ........
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คาชี้แจง
โปรดระบุสิ่งที่ท่ำนต้องกำรให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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แบบประเมินวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
วิทยากร : .........................................................................
รายวิชา : ………………………………………………………………….
วันที.่ .............เดือน.......................พ.ศ.................................
คาชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมำย  หรือกรอกข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

รายการประเมิน
1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร
1.1 วิทยำกรมีควำมรู้ในเนื้อหำที่บรรยำย
1.2 วิทยำกรสำมำรถใช้สื่อประกอบได้อย่ำงเหมำะสม
1.3 วิทยำกรสำมำรถตอบคำถำมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องเหมำะสม
กับสำระสำคัญของรำยวิชำ
2.2 กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซักถำม แสดง
ควำมคิดเห็น
2.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.4 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม
กำรเรียนรู้
3. ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจ
3.1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับจำก
กำรจัดกิจกรรมรำยวิชำนี้
3.2 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
3.3 ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่มีต่อวิทยำกร

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
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แบบประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
ที่

ชื่อ – สกุล

จานวนชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
ที่เข้ารับการพัฒนา (เกณฑ์ร้อยละ 80)
ผ่าน/ ไม่ผ่าน
(15 ชม.)
ไม่น้อยกว่า 12 ชม.

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ..............
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แบบประเมินชิ้นงาน (งานเดี่ยว)
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
วันที่...............เดือน...................พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่

หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล

(5 = ดีมำก)

ความ
ถูกต้อง

ครอบคลุม
เนื้อหา

5 คะแนน

5 คะแนน

(4 = ดี) (3 = พอใช้)

รายการประเมิน
ความ
ความสร้างสรรค์
เชื่อมโยง

5 คะแนน

(2 = ควรปรับปรุง)

5 คะแนน

การตรงต่อ
เวลา

รวม

5 คะแนน

25 คะแนน

(1= ต้องปรับปรุง)

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน
(..........................................................)
วันที่.............เดือน…………………..พ.ศ. 2563
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แบบประเมินการนาเสนอ (งานกลุ่ม)
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.....................
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่

หมายเหตุ

ชื่อ – นามสกุล
(สมาชิกกลุ่ม)

เทคนิค
การนาเสนอ

ความชัดเจน

5 คะแนน 5 คะแนน

(5 = ดีมำก) (4 = ดี) (3 = พอใช้)

รายการประเมิน
ความ
การนาไปใช้
ครอบคลุม
ได้จริง

5 คะแนน

(2 = ควรปรับปรุง)

5 คะแนน

การตรงต่อเวลา

5 คะแนน

(1 = ต้องปรับปรุง)

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. 2563

รวม

25 คะแนน
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)
วันที่...............เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล

(5 = ดีมำก)

(4 = ดี)

ความ
รับผิดชอบ
5 คะแนน

(3 = พอใช้)

รายการประเมิน
มีส่วนร่วม
ตรงต่อเวลา
ในกิจกรรม
5 คะแนน
5 คะแนน

(2 = ควรปรับปรุง)

มนุษยสัมพันธ์
5 คะแนน

รวม
20 คะแนน

(1 = ต้องปรับปรุง)

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. 2563

