โครงการอบรม เทคนิคการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2-4 กันยายน 2558
เวลา 08.30–16.30 น.
หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 80 บัญญัติ
ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให
การปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ หลังจากผานการ
พัฒนาตามหลักเกณฑดังกลาวแลว พบวายังมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนหนึ่ง ยังไมสามารถ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ดวยเหตุผลหลายประการ เชน ยังไมเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย ไมทราบถึงหลักการและวิธีการในการสรางแนวคิดในการวิจัย หรือแมกระทั่งไมทราบวิธีหรือ
เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
อบรมเทคนิคการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น

วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มเติมเทคนิค ในการสื บคนและจัดทํ าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิ ทยาฐานะแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2) เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําผลงาน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการ
สอน อันนําไปสูการเลื่อนวิทยาฐานะตอไป
3) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

วัน/เวลา/สถานที่
จัดอบรม ณ หองอบรม 1 อาคารคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วันพุธ – ศุกร ที่ 2-4 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
กลุมเปาหมาย
ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและสถานศึกษา และบุคคลทีส่ นใจโดยทั่วไป
จํานวน 20 คน
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วิทยากร
1) นายพรชัย ถนิมกาญจน
ครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) โรงเรียนวัดปากดาน อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
2) ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
3) ดร.นภารัตน ชูเกิด
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทลั สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วิธีการอบรม
การบรรยาย และฝกปฏิบัติ
คาลงทะเบียน
2,500 บาท (รวมคาเอกสาร อุปกรณ อาหารวางและอาหารกลางวัน)
* ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไมถือเปนวันลา*

สิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาการอบรมผูเ ขาอบรมสามารถใชบริการหองสมุดและอินเทอรเน็ตฟรี
การประเมินผลและมอบวุฒิบัตร
ผูเขารับการอบรมจะไดรบั วุฒิบัตรก็ตอเมื่อเขารับการอบรมในเวลาที่ไมนอยกวา 80% และผาน
การประเมินผลดานความรู
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาการอบรมผูเ ขาอบรมสามารถใชบริการหองสมุดและอินเทอรเน็ตฟรี
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริการวิชาการ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย
ที่ปรึกษาโครงการ
1) รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ
2) อาจารย ดร.นภารัตน ชูเกิด
ประธานโครงการ
3) อาจารย ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
4) อาจารย ดร.ฐิมาพร เพชรแกว
5) อาจารย ดร.ชนันทกรณ จันแดง
คณะทํางาน
คณะทํางาน
6) ผูชวยศาสตราจารยอุหมาด หมัดอาด้ํา
7) อาจารย วรรณรัตน นาที
คณะทํางาน
8) อาจารยโกสินทร กาฬรัตน
คณะทํางาน
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สถานที่ติดตอ:
สํา นัก วิช าสารสนเทศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย วลั ยลั ก ษณ เลขที่ 222 ต.ไทยบุ รี อ.ท า ศาลา
จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7567-2206-7, 08-7675-3139
e-mail: jnaparat@wu.ac.th
วิธีการสมัคร : สามารถสงใบสมัครได 3 ชองทาง คือ
1) จัดสง “ใบสมัคร/ลงทะเบียนเขารวมการฝกอบรม” ” โดยตรงที่ ธุรการสํานักวิชา
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2) อีเมล (e-mail) ใบสมัครมาที่ jnaparat@wu.ac.th
3) แฟกซ“ใบสมัคร/ลงทะเบียนเขารวมการฝกอบรม” มาที่ หมายเลข 075672205
หมดเขตรับสมัคร วันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2558
***หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสอบถามไดที่ อาจารย ดร.นภารัตน ชูเกิด หมายเลขโทรศัพท 08-7675-3139

กําหนดการโครงการอบรมเทคนิคการทําผลงานเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู
วันที่ 2-4 กันยายน 2558
ณ หองอบรม1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
กลาวเปดงานและตอนรับผูเขารวมประชุม
โดย รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การทําผลงานทางวิชาการหลักเกณฑการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา
- หลักเกณฑการประเมินแบบเดิม (ว.17)
- หลักเกณฑการประเมินแบบใหม (ว.7)
วิทยากร : นายพรชัย ถนิมกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร)
โรงเรียนวัดปากดาน
พักรับประทานอาหารวาง
เจาะลึกการทําผลงานทางวิชาการตามแนวประเมิน ว.17
ทําผลงานวิชาอยางไรใหไดรับอนุมัติ “ผาน”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
- คุณลักษณะ และประเภทของผลงานทางวิชาการ
- ตัวอยางผลงานทางวิชาการตามหมวดหมูสาระการเรียนรูและชวงชั้น
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
- การสรางเครื่องมือวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิทยากร : ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน (ตอ)
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- การสุมตัวอยาง
- การวัดตัวแปร
ตอบขอซักถาม
วิทยากร : ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
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วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
การวิเคราะหขอมูล
- ขอมูลที่ตองการวิเคราะห
- สถิติที่ใชวิเคราะห
พักรับประทานอาหารวาง
การวิเคราะหขอมูล (ตอ)
- ขอมูลที่ตองการวิเคราะห
- สถิติที่ใชวิเคราะห
การเขียนรายงานการวิจัย
- การเขียนบทคัดยอ (Abstract)
- บทนํา และการทบทวนเอกสารอางอิง
วิทยากร : ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเขียนรายงานการวิจัย (ตอ)
- การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล
- การเขียนสรุป และการอภิปรายผล
- การเขียนรายการอางอิง และภาคผนวก
ตอบขอซักถาม
วิทยากร : ดร.ฐะปะนีย ตรีรัตนภรณ อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียโดยใชโปรแกรม Adobe Captivate
- แนะนําคุณลักษณะของโปรแกรม
- ตัวอยางนวัตกรรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาดวย โปรแกรม Adobe Captivate
เริ่มตนการใชงาน Adobe Captivate
- การเริ่มตนสรางงานใหม
- การกําหนดคาตางๆ
การใสขอความ (Text Caption)
วิทยากร : ดร.นภารัตน ชูเกิด อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
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วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
หนาจอหลักของ Adobe Captivate
- แถบเมนูหลัก (Menu Bar)
- แถบเครื่องมือการเลือก (Main Option)
- แถบเครื่องมือวัตถุ (Object Toolbar)
- แถบฟลมสตริป (Film Strip)
- Document Window
การจัดการเกี่ยวกับสไลด
- การเพิ่มหนาวาง (Blank Slide/New Slide)
- การลบหนาสไลด (Delete Slide)
วิทยากร : ดร.นภารัตน ชูเกิด อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
การสรางเนื้อหาบทเรียน (การใสขอความและรูปภาพ)
เทคนิคการสรางบทเรียนใหนาสนใจ (การสรางขอความเคลื่อนไหว ขอความเปลี่ยนสถานะ รูป
เปลี่ยนสถานะ)
วิทยากร : ดร.นภารัตน ชูเกิด อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสรางการเชื่อมโยงภายในบทเรียน (การสรางปุมกด แบบเชิงเสน แบบสาขา)
วิทยากร : ดร.นภารัตน ชูเกิด อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
- การใสภาพเคลื่อนไหว (Animation)
- การนําเขาไฟลวิดีโอ
- การนําเขาไฟลเสียง
- การเผยแพรสื่อมัลติมีเดียในโปรแกรม Adobe Captivate
ตอบขอซักถาม
วิทยากร : ดร.นภารัตน ชูเกิด อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
ปดการอบรม
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สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2206 – 7 โทรสาร 0 7567 2205, 08 7675 3139 http://informatics.wu.ac.th

ใบสมัคร/ลงทะเบียนเขารวมการฝกอบรม
ชื่อโครงการ “เทคนิคการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
1. ขอมูลทั่วไป (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกตองในการจัดทําเอกสาร)
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................สกุล...............................วุฒิการศึกษา……………………
ตําแหนง.................................................อายุ....................ป อายุราชการ.............ป
กลุมสาระ....................................................ชวงชั้นที่..........
โทรศัพท.....................................................อีเมล..................................................................................
1.2 ชื่อหนวยงาน........................................................................................................................................
เลขที่................ตําบล.................................... อําเภอ................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพทหนวยงาน......................................
1.3 ความสามารถทางคอมพิวเตอร
Internet
MS.Office
Photoshop
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………......................................................................................
1.4 หัว ขอ/เรื่องที่ สนใจจะจัดทํ าผลงาน......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. สมัครเขารวมอบรม โดยการชําระเงินจํานวน 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชื่อบัญชี โครงการอบรม
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร บัญชีเลขที่ 020146639990 พรอมถายสําเนาใบโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ของผูสมัคร
ดวยตัวบรรจง สงมาที่
- โทรสารหมายเลข 0-7567-2205
- โทรศัพทมือถือหมายเลข 08-7675-3139 (ถายภาพใบโอนพรอมระบุชื่อ-สกุล ของผูสมัคร สงเปนขอความภาพ)
***หมดเขตชําระคาลงทะเบียนวันจันทร ที่ 24 สิงหาคม 2558
ทั้งนี้ การสมัครเขาอบรมจะมีผลสมบูรณและการยืนยันการเขารับการอบรมจะมีผลทันทีตอเมื่อทานสงใบสมัคร
และชําระคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทานั้น
กรณียกเลิกหรือไมสามารถเขารวมอบรมได ขอใหแจงลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ กอนการจัดอบรม หาก
เกินกําหนด ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ
ลงชื่อ................................................ผูสมัคร
(...............................................)
วันที่สมัคร...................................................
ใบสมัครนี้สามารถถายเอกสารได และขอความกรุณาตรวจสอบการกรอกขอมูลใบสมัครใหครบถวนกอนการจัดสงดวย
ทั้งนี้ ทานสามารถสงใบสมัครได ตามที่อยูและหมายเลขติดตอขางตน
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