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การพัฒนาสือ่ การสอน : สูผ่ ลงานทางวิชาการ
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เพราะในโลกสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ครูผสู้ อนจำเป็นจะต้องปรับ
สภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นที่ประจักษ์ว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้ใช้
ความพยายามในการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิควิธกี ารจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายจึงเกิดผลงานที่เป็นร่องรอยของการ
ปฏิบตั จิ ริงในสภาพปรกติอย่างมากมาย แต่สง่ิ ทีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ พือ่ นครู
ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือไม่สามารถเขียนรายงานหรือนำเสนอผล
งานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นผลงาน
ทางวิชาการ ทีจ่ ะเป็นหลักฐานแสดงความรูน้ น้ั ๆ หรือการบริหารจัด
การในเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและประการสำคัญคือไม่รู้ว่าจะเริ่ม
ต้นอย่างไร
และในปัจจุบันนี้วิชาชีพครูมีเส้นทางความก้าวหน้ากว่า
วิ ช าชี พ อื ่ น ๆ เพราะ ก.ค.ศ. กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลือ่ นวิทยฐานะได้สงู สุด
คือ วิทยฐานะเชีย่ วชาญพิเศษ (เทียบเท่าระดับ 10) ซึง่ ในการเสนอ
ขอเลือ่ นวิทยฐานะให้สงู ขึน้ นัน้ ร่องรอยหรือหลักฐานทีส่ ำคัญส่วนหนึง่
ที่จะแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะของการ
พัฒนางานในหน้าทีข่ องตำแหน่งนัน้ ๆ ทีผ่ ขู้ อจะต้องนำเสนอ คือ ผล
งานทางวิชาการ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการรวมทั้งการเขียนรายงานผล
งานทางวิชาการนั้น มักจะเกิดปัญหากับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาค่อนข้างมากเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดทำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท กลุ่มงานพัฒนาและเผย
แพร่ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา สำนั ก วิ ท ยบริ ก าร
มีภาระกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักในการช่วย
เหลือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสือ่ การสอน
จัดทำเป็นผลงานทางวิชาการ จึงจัดการอบรม การพัฒนาสือ่ การ

1. ชือ่ โครงการ
การสร้างสื่อการสอน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ
การเขียนรายงานการวิจัย
2.หลักการและเหตุผล
สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางความคิด ได้แก่การไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมให้แก่ผเู้ รียน สือ่ การเรียนรูใ้ นยุคปัจจุบนั มีอทิ ธิพลสูงต่อ
การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนกลายเป็นผูแ้ สวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทและให้คุณประโยชน์ต่างๆ เช่น ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย ช่วยบูรณาการ สอน : สูผ
่ ลงานทางวิชาการ ขึน้
สาระการเรียนรูต้ า่ งๆทีเ่ ชือ่ มโยงกัน ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์
่
ในสภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนของครูนับว่า
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อการสอน การ
เป็นภาระกิจที่ค่อนข้างหนักสำหรับครูผู้สอนแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย ผลิตผลงานทางวิชาการ
3.2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะ การพัฒนาสือ่ การสอน : สูผ่ ลงานทางวิชาการ
3.3 สนองเป้าประสงค์ที่ 2.1 แพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ประชาคมทั้งภายในและภายนอก วัตถุ
ประสงค์ท่ี 2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสู่ผลงานทาง
วิชาการ
4. หัวข้อการฝึกอบรม
4.1 การจัดทำผลงานทางวิชาการ
4.2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
4.3 การเตรียมตัวจัดทำผลงานทางวิชาการ
4.4. แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
4.5 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมการเรียนการสอน
4.6 การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.7 การสร้างแบบฝึกประกอบการเรียนการสอน
4.8 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
4.9 การสร้างชุดการสอน
4.10 การรายงานการใช้/การพัฒนานวัตกรรม
4.11 การรายงานโครงการ
4.12 การประเมินโครงการ
4.13 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงาน
ทางวิชาการ
5. วิทยากร
ครูสนุ นั ทา สุนทรประเสริฐ ครูเชีย่ วชาญ โรงเรียนสุพรรณ
ภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะวิทยาการ
ผลงาน/ประสบการณ์
-เป็นวิทยากรในการพัฒนาสื่อการสอน สู่ผลงานทาง
วิชาการให้กับเพื่อนครูผู้สนใจ/
-ได้พัฒนางานสอนเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 9 คนแรกของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
-ผลิตผลงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนา
นวัตกรรม สูก่ ารพัฒนาวิชาชีพ ประมาณ 30 เล่ม

-ผลงานทางวิชาการผลิตชุดการสอนได้รบั การเผยแพร่จาก
สำนักงาน ก.ค.
-รางวัลการผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ของคุรุสภา
-ช่วยราชการฝ่ายพัฒนาบุคลากร แนะนำแนวทางในการ
พัฒนางาน ส่งผลให้สพุ รรณบุรมี อี าจารย์ 3 มากทีส่ ดุ ในประทศไทย
-รางวัลบุคคลผูม้ ผี ลงานดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี
ฯลฯ
6. เทคนิคการอบรมและกระบวนการฝึกอบรม
บรรยาย สาธิต ปฏิบตั กิ าร นำเสนอผลงาน
7. ระยะเวลา
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2551
8. ค่าลงทะเบียน
คนละ 3000 บาท (สามพันบาท)
9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการอบรม
ครู อาจารย์ โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 30 คน
10. การรับสมัคร
สมัครทีค่ ณ
ุ วิชญาพร เฟือ่ งฟูขจร 0-73313-930 ถึง 50
ต่อ 1403 เบอร์ตรง 0-7333-1300 โทรสาร 0-7333-3587

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2551
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สร้างความรูด้ า้ นนวัตกรรมสือ่ การสอน การจัดทำผลงาน
ทางวิชาการ
11.2 ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ การพัฒนาสือ่ การสอน : สูผ่ ลงานทางวิชาการ
11.3 สนองเป้าประสงค์ที่ 2.1 แพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ประชาคมทั้งภายในและภายนอก วัตถุ
ประสงค์ท่ี 2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไปใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาสือ่ การสอนสูผ่ ลงานทางวิชาการ

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
การพัฒนาสือ่ การสอน : สูผ่ ลงานทางวิชาการ
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2551
ณ ห้องสัมมนา ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชือ่ -สกุล.......................................................................
สังกัด...........................................................................
ทีอ่ ยู.่ .............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
Email..........................................................................
....................................................................................................................................................................
สมัครอบรมพร้อมส่งเงินค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท
หมดเขต วันที่ 30 กันยายน 2551
คุณวิชญาพร เฟือ่ งฟูขจร
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
ธนานัตสิ ง่ั จ่าย ปทฝ. รูสะมิแล 94001
คุณวิชญาพร โทรศัพท์ 0-7333-1300
โทรสาร 0-7333-3587
นายพิเชษฐ เพียรเจริญ โทร. 08-6695-0017

ตรวจรายชือ่ ที่ http://oas.psu.ac.th

ชำระค่าส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 18/2542
ปทฝ. รูสะมิแล
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สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

-หนังสือการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ การเลื่อนวิทย-

