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โครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ
หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”
Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education Outcomes

1. หลักการและเหตุผล
งานในระดับอุดมศึกษามิใช่แค่การผลิตจานวนบัณฑิตในแต่ละปี ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จาก
อุดมศึกษาของประชาชนโลก คือ ผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิ ทธิผลในการทางานหลั งจบการศึกษาของ
บัณฑิตทั้งหลาย เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตไทย มิได้มุ่งหวังเฉพาะการเป็นคนเก่งที่จะสามารทางานใน
หน่วยงานต่างๆ ได้ แต่ยังจะต้องมีคุณลักษณะที่จะสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม (Morality) อย่างไรก็ตาม การเรียนการ
สอนในการผลิตบัณฑิตนั้นยังมุ่งเน้นเรื่องของวิชาการเป็นสาคัญ แต่ยังขาดการพัฒนาความคิด ความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิ ต (Lifelong learning) และการปรับตัวต่อสภาพชีวิต และการทางานใหม่ๆ
ได้
อาจารย์มีความสาคัญต่อผลงานในระดับอุดมศึกษาทั้งทางด้านการสอนและการดูแลนักศึกษา การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ โดยพันธกิจเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องและผสมผสานกัน ตลอดเวลา ทุกวันนี้วงวิชาการมีการต่อยอดองค์ความรู้ และวิธีการผลิ ต
กิจกรรมใหม่ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ออกมาทุกๆ วินาที แต่อาจารย์อุดมศึกษามักเรียนรู้จากความรู้เดิม ที่ไม่
ทันต่อยุคสมัย ในปัจจุบันอาจารย์ต้องติดตามค้นคว้าและอ่านงานทางวิชาการ ทางานวิจัย และตีพิมพ์บทความ
แต่อาจารย์ยังไม่สามารถทาเช่นนี้ได้อย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ไม่สามารถเติบโตทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว
เท่าที่ควร
การส ารวจอาจารย์ ผู้ ส อนในระดับ ปริญญาตรีห ลายแห่ ง ในประเทศ ซึ่งน่าจะมีความใกล้ เคียงกับ
ประเทศไทยด้วย ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องตลอดมาว่า ความต้องการรับการฝึกอบรมของอาจารย์ เพื่อการทางาน
สอนให้ ก้าวหน้ าทัน สมัย และสามารถน าไปพัฒ นาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ต่างๆ ของ
หน่วยงานกากับมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา (APA, 2016; AUN-QA, 2014; Schneider & Prackel, 2017)
ได้แก่ 1) การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) วิธีการสอนให้เกิดความรู้ทั้งทฤษฎีและวิจัย 3) การ ให้
ผู้เรียนอ่านตาราและบทความทางวิชาการ 4) การรู้จั กแสวงหาความรู้และใช้ความรู้ใหม่ๆ และที่สาคัญคือ 5)
การมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่ น ดิ น ปี 2561 ในโครงการวิ จั ย เชิ ง ทดลองเรื่ อ ง “อิท ธิพ ลของการฝึก อบรมจิต พลัง
จริย ธรรมและทัก ษะในการพัฒ นาที ่ม ีต ่อ ประสิท ธิภ าพ ของผู ้ส อนในการพัฒ นานัก ศึก ษาใน
ระดับอุด มศึกษา” ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา” ให้ทาการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยไทย ตาม
หนังสือ ศธ0526.11/2750 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อทาวิจัยเชิงทดลองประเมินผล
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ชุดฝึกอบรมซึ่งสร้างใหม่ตามหลักวิชาการเพื่อใช้ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการสอนการวิจัยต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
ทางคณะนั กวิจัย จึงขอเรีย นเชิญอาจารย์ผู้ส อนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่ว ม
โครงการทดลองชุดฝึกอบรมการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะเพื่อเพิ่มพลังอาจารย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับอุดมศึกษา และมีการเก็บข้อมูล เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องกัน โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อทาวิจัยเชิงทดลอง
และเก็บข้อมูลนี้ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ทางคณะผู้วิจัยในนามของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังคณะต่างๆ ที่มี
การทา MOU ร่วมกันในการส่งเสริมการเรี ยนการสอนและการทาวิจัย ตลอดจนขอความอนุเคราะห์ จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการ
ร่ ว มกัน สร้ างนวัตกรรมการพัฒ นาศักยภาพอาจารย์ในทางการเรียนการสอน การทาวิจัย และการพัฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ต่างๆ (Learning outcomes) ที่จะส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
การฝึ ก อบรมเชิ ง ทดลองปฏิ บั ติ ก าร ใช้ เ วลา 3 วั น ต่ อ เนื่ อ ง รวมประมาณ 20 ชั่ ว โมง โดยมี
เป้าหมายดังนี้
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถทางการคิดและเหตุผลขั้นสูง เพื่อ
พัฒนาตนเอง และได้แนวทางวิธีการสอนการพัฒนาความสามารถทางการคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนานักศึกษา
2.2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาจิตลักษณะที่สาคัญต่างๆ และแนวการพัฒนา
จิตลักษณะเหล่านี้ เพื่อนาไปพัฒนาคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของตนเองและนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักวิชาการที่ทันสมัย
2.3 เพื่อให้ผู้เข้า อบรมได้รั บรู้ มาตรฐานทางการวิจัย และวิธีวัดประเมินผลที่เข้ามาตรฐานอบย่ าง
ครบถ้วนและทันสมัย เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในการขอทุนทาวิจัย ที่จะนาไปสู่การยกระดับความรู้
ความสามารถในการเรียนการสอน และการเผยแพร่ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
3. วิธีดาเนินการ
บรรยาย อภิปราย และ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีการตอบแบบวัดและแบบสอบถาม
4. วัน เวลา สถานที่
โครงการวิจัยฯ มีกาหนดการในการประชุมฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ เพื่อวิจัย พัฒนา และเก็บ
ข้อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้สอนในระดับปริญญาตรี
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วันที่*
ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 25-27 กันยายน 2561
ครั้งที่ 5 วันที่ 29-31 พฤศจิกายน 2561

เจ้าภาพร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง /
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล)

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

5. คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมและมหาวิทยาลัย เครือข่าย
อุดมศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคของท่าน ครั้งละ 120-150 คนต่อแห่ง โดยอาจารย์ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. เป็นอาจารย์ที่มีวิชาสอนในระดับปริญญาตรี ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ที่ประจา/มีวิชาสอนอยู่ในคณะ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการ และหรือคณะต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะที่กล่าวข้างต้น และ
2. มีอายุการทางานในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี โดยควรมีอายุไม่เกิน 55 ปีในขณะที่
ทาการสมัครเข้าร่วม และ
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (3 วัน 2 คืน) และค้าง
คืนที่โรงแรม 2 คืน (โดยโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าที่พักและอาหาร)
6. วิทยากร
วิทยาการผู้เชี่ยวชาญหลัก
1. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อานวยการแผนงานวิจัย เป็นหัวหน้าคณะ
2. ศาสตราจารย์ ดร. วุฑฒิ พันธุมนาวิน
3. รองศาสตราจารย์ ดร. โกศล มีคุณ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
5. รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร โสฬส
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
7. รองศาสตราจารย์ งามตา วนินทานนท์
8. รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ม้าคนอง
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9. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน
10. ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
11. ดร. สุภาสิณี นุ่มเนียม
12. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม และหรือหน่วยงานอื่นๆ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน รศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ ในนามของ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการ
จัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของท่าน
โปรดติดต่อ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่หมายเลข โทรศัพท์ 083-448-3330
8. งบประมาณ
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การคิ ด งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะครั้ ง ของการจั ด ประชุ ม ฝึ ก อบรมเชิ ง ทดลอง
ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เบิ ก จ่ า ยจากทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณแผ่ น ดิ น งบประมาณประจ าปี 2561
โครงการวิจั ย วิจั ย เรื่ อง “อิท ธิพ ลของการฝึก อบรมจิต พลัง จริย ธรรมและทัก ษะในการพัฒ นาที ่ม ีต่อ
ประสิทธิภ าพของผู้ส อนในการพัฒ นานักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา” ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “จิตพลัง
จริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา” โดยมีจานวนงบประมาณที่ใช้ใน
แต่ล ะครั้ ง ตามเป็ น ไปตามระเบี ย บการเบิ กจ่ ายของกระทรวงการคลั ง และหรื อ ตามระเบีย บการบริ ห าร
งบประมาณโครงการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางโครงการวิจัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ได้แก่
1) ค่ า ตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยของวิ ท ยากร นั ก วิ จั ย ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย /ผู้ ช่ ว ยวิ ท ยากร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ประสานงานของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2) ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร (๓ วัน ๒ คืน) และค่ำอุปกรณ์กำรฝึกอบรม (ยกเว้นค่ำเดินทำง) สำหรับอำจำรย์
ผู้เข้ำอบรม
9. การขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม
ในการนี้ทางโครงการวิจัย จึงใคร่ขอความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยของท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ และใคร่ ขอความกรุณาจัด ผู้ประสานงาน 2-3 ท่าน ในการ
ดาเนินการ 4 ประการหลัก ดังนี้
1. ขอให้มหาวิทยาลัยของท่านมอบหมายหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการเพื่อรับ
สมัครผู้เข้าอบรมจากในมหาวิทยาลัยของท่านและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ดังนี้
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1) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย (ทางโครงการจะส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต้นฉบับขนาด A4 มา
ให้)
2) นิด้าจัดทาใบสมัครส่งให้มหาวิทยาลัยรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ
3) มหาวิทยาลัยของท่านจัดส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครให้กับนิด้า เพื่อทาการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
4) นิด้าจัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผู้เข้าอบรม
5) จัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมสุดท้าย มาให้ทางนิด้า เพื่อทางนิด้าจะได้จัดทาเรื่องขออนุมัติ
จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
6) จัดทารายชื่อผู้เข้าอบรมสาหรับการลงทะเบียนแต่ละวัน ซึ่งจะลงทะเบียนทั้งเช้าและบ่าย
2. ขอให้มหาวิทยาลัยของท่านมอบหมายหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการเพื่อจัดหา/
ติดต่อ/ประสานงานกับโรงแรมที่จะจัดหาที่พักแก่ผู้เข้าอบรม
1) จัดหา ติดต่อ และประสานงานกับโรงแรม เพื่อจัดผู้เข้ารับการอบรมเข้าพักตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงการคลัง
2) แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกาหนดการฝึกอบรมและที่พัก
3) จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและประสานงานกับโรงแรมในวันที่ผู้เข้ารับการอบรม check-in
และ check-out
3. ขอให้มหาวิทยาลัยของท่านมอบหมายหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการเพื่อจัดหา
ติดต่อประสานงานกับโรงแรมที่จะจัดหาสถานที่ฝึกอบรม
1) จัดหา ติดต่อ ประสานงานกับโรงแรมเพื่อจัดห้องประชุมรวมพร้อมอุปกรณ์ สาหรับ 120150 คน ของครึ่งเช้าของวันแรกและครึ่งเช้าของวันที่สาม และห้องย่อยสาหรับ 40-50
คน จานวน 3 ห้อง ของครึ่งบ่ายวันแรกและทั้งวันของวันที่สอง และขอห้องสาหรับกอง
อานวยการวิจัยและทีมงานด้วย
9.00-10.30
10.45-12.15
13.15-18.30
วันที่ 1 ห้องประชุมรวม ห้องย่อยจุ 40-50 คน ห้องย่อยจุ 40-50 คน
120-150 คน
จานวน 3 ห้อง
จานวน 3 ห้อง
วันที่ 2 ห้องย่อยจุ 40-50 คน ห้องย่อยจุ 40-50 คน ห้องย่อยจุ 40-50 คน
จานวน 3 ห้อง
จานวน 3 ห้อง
จานวน 3 ห้อง
วันที่ 3 ห้องย่อยจุ 40-50 คน ห้องประชุมรวม
จานวน 3 ห้อง
120-150 คน
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2) ประสานงานกับทางโรงแรมเพื่อจัดอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง สาหรับผู้
เข้าอบรม วิทยากร และทีมงานต่างๆ ตามอัตราการเบิกจ่ายของงบประมาณแผ่นดินของ
กระทรวงการคลัง
4. ด้านการประสานงานทั่วไป
1) ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ของท่ า นจั ด เจ้ า หน้ า ที่ 1-2 คน มาช่ ว ยดู แ ลรั บ ผิ ดชอบเรื่ อ งการ
ลงทะเบียนในแต่ละวัน และประสานงานเรื่องทั่วไปตลอดการฝึกอบรม โดยจัดส่งรายชื่อ
ให้นิด้า เพื่อดาเนินการเบิกค่าใช้จ่าย/ค่าสมนาคุณให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้น
2) สาหรับค่าเดินทางของอาจารย์ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านของมหาวิทยาลัย ทางนิด้าใคร่ขอให้
มหาวิทยาลัยของท่านช่วยดาเนินการรับผิดชอบในส่วนนี้
หมายเหตุ
1. ใบเสร็จรับเงินทุกรายการขอให้จัดทาในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” และอาจต้องมีการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เช่น ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งทางนิด้าจะเป็น
ผู้ดาเนินการเอง ขอให้ทางมหาวิทยาลัยของท่านช่วยประสานงานและส่งข้อมูลด้วย
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามอัตราการเบิกจ่ายของงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และหรือ
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณโครงการวิจัยของนิด้า
3. หลังการฝึกอบรม จะมีการมอบวุฒิบัตรที่ปรากฎโลโก้และลงนามโดยนิด้าและมหาวิทยาลัย โดยจะ
ขอให้ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมลงนามด้วย
4. เพื่อเป็นการเพิ่มความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมทดลองเชิงปฏิบัติการ ทางโครงการอาจ
มี ก ารสุ่ ม ชื่ อ ผู้ เ ข้า อบรมที่ 1) อยู่ ร่ ว มกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมครบถ้ว น 3 วั น 2 คื น 2) ท าการตอบ
แบบสอบถามต่างๆ ของโครงการอย่างตั้งใจและครบถ้วนสมบูรณ์ และ 3) ลงลายมือชื่อในใบยินยอม
(consent form) ด้วยตนเอง เพื่อรับมอบของตอบแทนพิเศษ ซึ่งของตอบแทนพิเศษเหล่านี้เป็น การ
จัดหาและซื้อมาโดยเงินส่วนตัวของคณะผู้วิจัย ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนแต่อย่าง
ใด

