
 
 
           

 
ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว. ๐๐๐๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                      อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 

              ๕  มกราคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ  
 “Classroom-Based Research for English Teachers” 
 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. เอกสารตอบรับพร้อมก าหนดการ  และ ๒. ก าหนดการฝึกอบรมทางวิชาการ  

 

  ด้วยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีความประสงค์จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง “Classroom-Based  Research  
for English Teachers” เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพร ่องค์ความรู้ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันที ่อยู ่ในพื ้นที ่จ ังหวัดก าแพงเพชร  และในการจัดโครงการครั ้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสองท่าน คือ ร.ต.ท. (หญิง) ดร. จุฑามาส ทองสองสี และ     
ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  จากสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
  ในโอกาสนี ้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู ้สนใจเข้าร่วมในการอบรมฯ ครั ้งนี ้ในวันศุกร์ที ่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้ หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ 
กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏก าแพงเพชร ๖๙ หมู ่ ๑ ต.นครช ุม  อ.เม ือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หมายเลขโทรศ ัพท์          
(๐๕๕) ๗๐๖-๕๕๕ ต่อ ๓๒๖๐ หรือ Email Address: atthapornch77@gmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

-๒- 
 
 
 อนึ่ง การจัดการอบรมฯ ครั้งนี ้ ผู ้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์  เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรด
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเพ่ือเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
         
 

   (รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๐๘๗ ต่อ ๓๒๖๐ 
โทรสาร ๐ ๕๕๗๙ ๘๐๘๗ 



ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ  
“Classroom-Based Research for English Teachers” 
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล................................................................ 

ต าแหน่ง .........................................โรงเรียน/หน่วยงาน........................................................................ 

ท่ีอยู่....................................ต าบล...................................................อ าเภอ............................................ 

จังหวัด....................................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................. 

อีเมล...................................................  
 
       ลงชื่อ.............................................................. 
                (........................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................ 

 
 
หมายเหตุ   กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  หรือทางอีเมล  atthapornch77@gmail.com 
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่านผู้บังคับบัญชา 
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ  

“Classroom-Based Research for English Teachers” 

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 ตามหนังสือส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ศธ ๐๕๓๖ แจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ 
“Classroom-Based Research for English Teachers” นั้น  

 ทางโรงเรียน................................................................................................................................ ขอส่งผู้เข้า
อบรมจ านวน ........ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมตามวันและสถานที่ที่ก าหนด  

1. นาย/นาง/นางสาว..................................................................... ต าแหน่ง............................................. 

2. นาย/นาง/นางสาว..................................................................... ต าแหน่ง............................................. 

3. นาย/นาง/นางสาว..................................................................... ต าแหน่ง............................................. 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................. 

       (............................................................) 

      ต าแหน่ง........................................................... 

            (ผู้บังคับบัญชา) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  หรือทางอีเมล์  atthapornch77@gmail.com 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “Classroom-Based Research for English Teachers” 

ในที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
๘.๓๐-๘.๔๕ น.   ลงทะเบียน 
๘.๔๕-๙.๐๐ น.   กล่าวเปิดการฝึกอบรม 
    ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.   ช่วงที่ ๑ : การท าวิจัยในชั้นเรียน 
     ๑. หลักการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    บรรยายโดย ร.ต.ท. (หญิง) ดร. จุฑามาส ทองสองสี  
    สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ๒. ก าหนดประเด็นปัญหา/ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา/ 
    วางแผนปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    บรรยายโดย ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  
    สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.  ช่วงที่ ๒ : การท าวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ) 
     ๑. หลักการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    บรรยายโดย ร.ต.ท. (หญิง) ดร. จุฑามาส ทองสองสี  
    สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ๒. ก าหนดประเด็นปัญหา/ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา/ 
    วางแผนปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    บรรยายโดย ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  
    สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๔๐ น.  การน าเสนอโครงร่างการท าวิจัยในชั้นเรียน (กลุ่มย่อย) 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๔๕-๑๗.๐๐ น.  การวิพากษ์โครงร่างการท าวิจัยในชั้นเรียน (กลุ่มย่อย) 
 


