
โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร  
ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประโยชน์
ที่จะได้รับ

๑.พัฒนางานวิชาการ นวัตกรรม และ
งานวิจัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

และสอดคล้องกับความต้องการ        
ของประชาชน

๒.น าผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย
ไปใช้ดูแลผู้ป่วย ยกระดับการให้บริการ
ประชาชน และพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

๓.ได้พัฒนาตนเองด้านผลงานวิชาการ 
นวัตกรรม งานวิจัยน าไปเผยแพร่ในเวที

วิชาการระดับชาติ /วารสารวิชาการที่ได้รับ
มาตรฐาน TCI และเลื่อนระดับทางวิชาการ

ที่สูงขึ้น

ครั้งที่ ๑

๑๘ มีค. ๖๖
ความก้าวหน้าของบุคลากร

สาธารณสุขที่ถ่ายโอนมา อบจ. 

หลักการ แนวคิด การพัฒนา
ผลงานวิชาการ/งานวิจัยเพื่อรับ

ใช้ชุมชนท้องถิ่น

ครั้งที่ ๒ 

๑๙ มีค. ๖๖
การก าหนดโจทย์/ประเด็น

ในการพัฒนาผลงาน
วิชาการ/วิจัย

คร้ังท่ี ๓ 

๒๐ เมย. ๖๖
การทบทวนวรรณกรรม 
และสร้างกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาผลงาน

วิชาการ/วิจัย

ครั้งที่ ๔ 

๒๑ เมย. ๖๖
ออกแบบการพัฒนา
ผลงานวิชาการ/วิจัย

การเขียนผลการ
ด าเนินงาน  

ครั้งที่ ๕ 

๑๐ มิย. ๖๖
การเขียนบทสรุป 
อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ ๖ 

๑๑ มิย ๖๖ 
การเขียนบทความ

วิชาการ/บทความวิจัย

คร้ังท่ี ๗

๒๑ กค. ๖๖
น าเสนอ เติมเต็ม บทความ
วิชาการ/บทความวิจัย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร

คร้ังที่ ๘  

๑ สค - ๓๐ กย. ๖๖
เผยแพร่บทความ

วิชาการ/บทความวิจัย               
ในวารสารพิกุล หรือ
วารสารอ่ืนๆ TCI 

การเรียนรู้แบบ Area Base : Problem Base : Interactive learning through actions : เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Advisor) ที่ปรึกษา
รายบุคคลล ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตีพิมพ์

บทความวิชาการ/บทความวิจัย             
(๑ คนต่อ ๒ คน)

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 

เครือขายภาคเหนือ

เอกสาร
ประกอบ

การ
ฝึกอบรม

เสื้อ 
อาหาร
กลางวัน

อาหารว่าง 

ค่าลงทะเบียน 
๓๐,๐๐๐ บาท 

ต่อ ๑ ท่าน

รับจ านวน  
๓๐ - ๓๕ 

ท่าน
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โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการ 

ของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  
รุ่นที่ 1 ปี 2566 

.......................................................................................  

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
2. ชื่อหลักสูตร การเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร  
3. ที่มาและความสำคัญ 
      ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ทรงมอบ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี  ใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...”  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายดังกล่าว มาเป็นยุทธศาสตร์หลัก มุ่ง
ให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถเป็นหน่วยประสานเอื้ออำนวยในการพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยของ
ชุมชนท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ (งานวิจัย) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในมิติต่างๆ เพื่อสนองพระบรมราโชบายดังกล่าว และ
สอดรับกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่ง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีพันธกิจสำคัญ ความมุ่งหมาย ในการพัฒนา และส่งเสริมให้
จังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับ มาตรา 250 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการ
กระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และ
อำนาจจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาล การป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ รวมทั้งแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ให้กําหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอน
สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และ
ในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2565 กระทรวง
สาธารณสุขได้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบที่ 1 จำนวน 74 แห่ง ให้เข้ามาอยู่ในสายบังคับ
บัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในเดือนตุลาคม 2566 รอบท่ี 2  อีกจำนวน 10 แห่ง  
  ในปี 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน 



2 
 

เมื่อวันที ่ 10 มีนาคม 2566 เพื ่อร่วมมือกันพัฒนางานภายใต้พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั ้งเป้าหมายไว้ และในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ
ความก้าวหน้าในสายงานด้านสุขภาพของบุคลกรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร เป็นเรื่องสำคัญที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและให้เป็น
ภารกิจจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพ่ือสร้างขวัญและกำลังให้กับบุคลากรดังดล่าว   
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้สานพลังกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตรการ
เสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพ่ือ
รองรับและเสริมหนุนด้านวิชาการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรให้บรรลุเป้าหมายและนำไปสู่
การจัดบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนได้ดียิ่งข้ึนต่อไป  
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำวิจัยหรือผลงานวิชาการตามมาตรฐานทางวิชาการ ที่สอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาสุขภาวะที่สอดรับกับความต้องการในพื้นที่รับผิดชอบได้ 
     2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำผลการวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีจัดทำขึ้นไปจัดบริการหรือพัฒนา
สุขภาวะในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการไปนำเสนอในเวทีวิชาการใน
ระดับชาติ หรือ นำไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ ตามมาตรฐาน TCI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการไปเสนอรับการพิจารณา
ความก้าวหน้าในสายงานของตนเองได้  
5. แผนการจัดอบรม/แผนการเรียนรู้ 
 1) จำนวนของผู้เข้าอบรม 30-35 คน ต่อ 1 รุ่น  
 2) คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ได้การรับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชรให้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ เท่านั้น  

3) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเดือน/พ.ศ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร)  
 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 

 4) สถานที่อบรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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6.  แผนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบ : Area Base : Problem Base  : Interactive learning through actions: เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมาย
เหต ุ

กิจกรรมที่ 
1 

 
วันที ่
18 

มีนาคม 
2566 

1.พิธีเปิด 
 
2.การบรรยายพิเศษ   
เรื่องนโยบายและทิศ 
ทางการพัฒนาสุขภาวะ 
และความอยู่ดีมสีุขของ 
ประชาชน และ 
การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ 
บุคลากรสาธารณสุข  
ภายใต้การขับเคลื่อนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร   
 
วิทยากร : ผู้บริหารของ อบจ. 
 
(1.5 ช่ัวโมง) 

ความก้าวหน้าของบุคลากร
สาธารณสุข ที่ถ่ายโอนสู่สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประเด็นเรยีนรู้ และกรณี
ตัวอย่าง 
 
1.การปรับปรุงตำแหน่ง 
2.การประเมิน 3 ด้าน  
   2.1 วิสัยทัศน์  
   2.2 ทักษะ  
   2.3 สมรรถนะ 
3.การประเมินผลงานวิชาการ  
  
วิทยากร :  
นายวิชัย พรกระแส 
ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร   
 
(1.5 ช่ัวโมง) 

อาหารกลางวัน หลักการและ
แนวคิดในการ
สร้างผลงาน
วิชาการที่มี
คุณภาพ  
 
วิทยากร :  
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย 
เพ็ชรตรา  
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏชัยภมูิ  
 
(1.5 ช่ัวโมง) 

รู้จักและทำ
ความเข้าใจ 
1.
กระบวนการวิจยั
เบื้องต้น  
2.จรรยาบรรณ
ในการทำวิจัย  
3.งานวิจัยใน
มนุษย์  
 
วิทยากร : 
ดร.กรรณิกา  
อุสสาสาร 
 
 
(1.5 ช่ัวโมง) 

1.แนะนำคณะที่ปรึกษา
งานวิจัย (Advisor) 
และความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละท่าน 
2.แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม
ประชุมตามประเด็น
วิจัยที่แต่ละคนสนใจ 
3.เลือกและพบ 
Advisor 
4.Advisor นัดหมาย
การนำข้อมูลเบื้องต้นที่
มีอยู่มาหารือและนำเข้า
สู่การประชุมครั้งต่อไป 
 
วิทยากร  : 
ผศ.ราตรี โพธิ์ระวัช  

 (1 ช่ัวโมง)   
 

  
 
 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 

 



4 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 2 
 

วันที ่
19 

มีนาคม  
2566 

เรียนรู้ กระบวนการวิจัย  บทท่ี 1 บทนำ   
เทคนิค วิธีการเขียน :  
1.การกำหนดประเด็นหรือโจทย์วจิัย /การเขียนที่มาและ
ความสำคญัของงานวิจัย 
2.คำถามการวิจัย 
3.วัตถุประสงค์การวิจัย 
4.สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี) 
5.ขอบเขตงานวิจัย 
6.นิยามศัพท ์
7.ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
8.การตั้งช่ือเรื่องในการวิจัย 
9. สรุปการเขียนรายงานการวิจัย  
บทที่ 1 บทนำ 
10. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  
 
วิทยากร 1 :  
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงษ ์
วิทยากร 2 :  
รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์  
(3.5 ช่ัวโมง ) 
 

อาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย จากข้อมูลจริง  
 
1. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
2. ฝึกปฏิบัติการเขียน บทที่ 1   
3.  Advisor พบนักวิจัย ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือเป็น
รายบุคคล  
4. นำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการเขยีน บทท่ี 1 เป็นรายบุคคล แยก
ห้องตามกลุ่มตามประเด็นวิจัย Advisor วิพากษ์/แนะนำ  
5. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการดำเนินการเขียน บทที่ 1 ให้
สมบูรณ์ ตามที่ตกลงกัน  
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บญุเทียน   
 Advisor 15 คน   
(4 ช่ัวโมง) 
 
 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 

 



5 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 3 
 

วันที ่
20 

เมษายน 

 2566 

เรียนรู้กระบวนการวิจัย   
บทท่ี 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   
เทคนิค วิธีการเขียน :  
1.การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
1.1 การกำหนดคำสำคัญจากหัวข้อปัญหาการวิจยั 
1.2 แหล่งของเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.3 การรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการวิจัย 
1.4 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ในการวิจัย 
2.การเขียนกรอบแนวคดิการวิจัย 
3. สรุปการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 2  
 
วิทยากร 1 : ผศ.ราตรี โพธิ์ระวัช  
วิทยากร 2 : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 
วิทยากร 3 : ผศ.ธวชินี ลาลิน 
(3.5 ช่ัวโมง ) 
 
 

อาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย จากข้อมูลจริง  
 
1. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
2. ฝึกปฏิบัติการเขียน บทที่ 2  
3.  Advisor พบนักวิจัย ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือเป็น
รายบุคคล  
4. นำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการเขยีน บทท่ี 2 เป็นรายบุคคล แยก
ห้องตามกลุ่มตามประเด็นวิจัย Advisor วิพากษ์/แนะนำ  
5. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการดำเนินการเขียน บทที่ 2 ให้
สมบูรณ์        ตามที่ตกลงกัน  
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บญุเทียน   
Advisor 15 ท่าน   
(4 ช่ัวโมง) 
 

 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 



6 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 4 
 

วันที ่
21 

เมษายน  
2566 

เรียนรู้กระบวนการวิจัย  
บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย และ บทที่ 4 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
เทคนิค วิธีการเขียน :  
1.รูปแบบการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือการวิจัย /การตรวจสอบเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
6.การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุปการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 3 /บทที่ 4  
 
 
วิทยากร 1 :  
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงษ ์
วิทยากร 2 :  
รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์  
 
 (3.5 ช่ัวโมง ) 

อาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย จากข้อมูลจริง  
 
 
1. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
2. ฝึกปฏิบัติการเขียน บทที่ 3 / บทที่ 4  
3.  Advisor พบนักวิจัย ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือเป็น
รายบุคคล  
4. นำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการเขยีน บทท่ี 3 /บทที่ 4  เป็น
รายบุคคล แยกห้องตามกลุ่มตามประเด็นวิจัย Advisor วิพากษ์/
แนะนำ  
5. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการดำเนินการเขียน บทที่ 3 /บท
ที่ 4 ให้สมบูรณ์ ตามที่ตกลงกัน  
6. นักวิจัยวางแผนเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี และสามารถขอคำแนะนำจาก 
Advisor ตามที่นัดหมายกัน 
 
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บญุเทียน   
Advisor 15 ท่าน   
(4 ช่ัวโมง) 
 

 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 



7 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 5 
 

วันที ่
10 

มิถุนายน 

 2566 

เรียนรู้กระบวนการวิจัย  
บทท่ี 5 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
เทคนิค วิธีการเขียน :  
1 บทสรุป  
2. อภิปรายผล  
3. ข้อเสนอแนะ  
4. บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง ประวัตินักวิจัย 
5. สรุปการเขียนรายงานการวิจัย 5 และรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์
 
 
 
 
วิทยากร 1 :  
ดร.สภุาเพญ็ ปาณะวัฒนพิสุทธ์ิ 
วิทยากร 2 :  
ดร.สภุาพร ปรารมย ์
(3.5 ช่ัวโมง ) 

อาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย จากข้อมูลจริง  
 
1. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
2. นักวิจัยนำข้อมูลที่ไปเก็บมาแลว้จากพ้ืนท่ี นำข้อมูลมาฝึก
ปฏิบัติการเขียน  
    บทที่ 5 
3.  Advisor พบนักวิจัย ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือเป็น
รายบุคคล  
4. นำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการเขยีน บทท่ี 5 และรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์เป็นรายบคุคล แยกหอ้งตามกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
Advisor วิพากษ์/แนะนำ  
5. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการดำเนินการเขียนบทที่ 5 ให้
สมบูรณ์        ตามที่ตกลงกัน  
 
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บญุเทียน   
Advisor 15 ท่าน   
(4 ช่ัวโมง) 
 

 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 
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กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 6 
 

วันที่  
11 

มิถุนายน 

2566 

เรียนรู้ การเขียนและการนำเสนอบทความวิจัย 
 
เทคนิค วิธีการเขียน :  
1. วารสารและมาตรฐานทางวิชาการ TCI / Scopus การ
พิจารณาของวารสารสิชาการ   
2. องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัย ของวารสาร
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  
3. เทคนิคการเขียนใหไ้ด้รับการตพีิมพ์  
4. สรุปการเขียนบทความวิจัย 
5. เทคนิคการนำเสนอบทความวิจยั 
 
วิทยากร  : ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข 
(3.5 ช่ัวโมง ) 

อาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยและนำเสนอ   
 
 
1. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย 
2. นำข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำมาฝึกปฏิบัติการเขียน 
บทความวิจัย 
3.  Advisor พบนักวิจัย ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือเป็น
รายบุคคล  
4. นำเสนอผลการฝึกปฏิบตัิการเขยีนและนำเสนอบทความวจิัย 
เป็นรายบุคคล  
แยกห้องตามกลุม่ตามประเด็นวิจยั Advisor วิพากษ์/แนะนำ  
5. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการดำเนินการเขียน บทความ
วิจัย ให้สมบูรณ์        ตามที่ตกลงกัน  
 
ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บญุเทียน   
Advisor 15 ท่าน   
(4 ช่ัวโมง) 
 

 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 



9 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 7 
 

วันที ่
 21  

กรกฎาคม 
2566 

 

เวทีเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขสังกัด อบจ.
กำแพงเพชร  
นำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เติมเต็มผลงานวิชาการ/
บทความวิจัย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย ๆละ ประมาณ 7-8 เร่ือง 
 ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ ครั้งท่ี 1  
ของคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
กำแพงเพชร ระหว่างวันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2566   
  

อาหารกลางวัน เวทีเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขสังกัด อบจ.
กำแพงเพชร  
นำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เติมเต็มผลงานวิชาการ/
บทความวิจัย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย ๆละ ประมาณ 7-8 เร่ือง 
ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ ครั้งที่ 1  
ของคณะมนายศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2566   
 
(หลังจากนำเสนอบทความวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  นักวิจัยหารือ
การปรับเอกสาร ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและ Advisor 
แล้วนำไปดำเนินการแก้ไข) 

 

 

อาหารว่าง ระหว่าง 10.30 - 10.40 น.  และ  15.00 - 15.10 น. 

 

 



10 
 

กิจกรรมที ่
วันท่ี 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. 12.00 -13.00 
น. 

ภาคบ่าย 13.00 - 17.00 น. หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 8 
 

วันที ่
1 

สิงหาคม 
2566  

 
ถึง  
 

วันที ่
30  

กันยายน  
2566 

กระบวนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพิกุล TCI 2  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  
หรือวารสารอื่นๆ ในฐาน TCI 
 
1.นักวิจัยส่งบทความวิจัยเขา้ระบบการพิจารณาการตีพิมพ์
ของวารสารพิกุล TCI 2 หรือวารสารอื่นๆ ในฐาน TCI 
2. กองกองบรรณาธิการ ส่งบทความให้ ผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer 
Review) พิจารณา 
3. กองบรรณาธิการ ออกหนังสือรบัรองให้กับนักวิจัย 
4. กองบรรณาธิการ ส่งวารสารใหก้ับนักวิจัย 

อาหารกลางวัน กระบวนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพิกุล TCI 2  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  
หรือวารสารอื่นๆ ในฐาน TCI 
 
1.นักวิจัยส่งบทความวิจัยเขา้ระบบการพิจารณาการตีพิมพ์ของ
วารสารพิกุล  TCI 2 หรือวารสารอื่นๆ ในฐาน TCI 
2. กองกองบรรณาธิการ ส่งบทความให้ ผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer 
Review) พิจารณา 
3. กองบรรณาธิการ ออกหนังสือรบัรองให้กับนักวิจัย 
4. กองบรรณาธิการ ส่งวารสารใหก้ับนักวิจัย 

 

 

หมายเหตุ  อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ต้องมีคุณวุฒิ ผศ. / รศ. หรือ ดร. หรือ ผศ.ดร. / รศ.ดร. 15 คน  

               (Advisor 1 คน : นักวิจัย  2 คน) 

 



ก ำหนดกำร 
กำรเสริมศักยภำพด้ำนวิชำกำรของบุคลำกรสำธำรณสุขในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร         

รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ (กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๑ และ ๒)  
วันที่ ๑๘ และ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๖ 

ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
-------------------------------------------------------- 

วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๖  
(กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ : ความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนมา อบจ. และหลักการ แนวคิด การ
พัฒนาผลงานวิชาการ/งานวิจัยเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่น)  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
    - กล่ำวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ปรียานุช  พรภาษิต  

  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    - กล่ำวรำยงำน โดย ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต  

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    - ประธำนเปิดงำน โดย นายสุนทร รัตนากร  

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยำยพิเศษ : นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำสุขภำวะและควำมอยู่ดีมีสุข

ของประชำชนและกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรสำธำรณสุข  
ภำยใต้กำรขับเคลื่อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร   
โดย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร   

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ถ่ำยโอนสู่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติ “กำรเลื่อนระดับสู่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ”  
โดย นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร   

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. หลักกำรและกำรบริหำรจัดกำรในกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ  
    โดย รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   
เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รู้จักและท ำควำมเข้ำใจ กระบวนกำรวิจัยเบื้องต้น จรรยำบรรณในกำรท ำวิจัย  
     โดย ดร.กรรณิกา อุสสาสาร มหาวทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แนะน ำคณะที่ปรึกษำงำนวิจัย (Advisor) และควำมเชี่ยวชำญ  

แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมตามประเด็นวิจัยที่แต่ละคนสนใจ/ เลอืกและพบ Advisor 
นัดหมายการน าข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่มาหารือและน าเข้าสู่การประชุมคร้ังต่อไป 

    โดย ผศ.รำตรี โพธิ์ระวัช  มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และทีม Advisor ทุกท่ำน   

 
พิธีกรหลัก : ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี 



 
 
วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๖  
 (กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ : เรียนรู้กระบวนการวิจัยและการท าผลงานวิชาการ) 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ทบทวนกำรเรียนรู้ที่ ๑  : สกัดองค์ควำมรู้จำกครั้งที่ผ่ำนมำ 
    โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรียนรู้ กระบวนกำรวิจัย : เทคนิค วิธีกำรเขียนบทน ำ  

๑. การก าหนดประเด็นหรือโจทย์วิจัย / การเขียนที่มาและความส าคัญ 
๒. ค าถามการวิจัย 
๓. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๔. สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี) 
๕. ขอบเขตงานวิจัย 
๖. นิยามศัพท์ 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘. การตั้งชื่อเรื่องในการวิจัย 
๙. สรุปการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ ๑ บทน า 
๑๐. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  

    โดย รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงษ์ และ รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาสงฆ์พิจิตร)  
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติกำรเขียนงำนวิจัยจำกข้อมูลจริง   
    โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และ ทีม Advisor ทุกท่ำน   

๑. แบ่งกลุ่มตามประเด็นวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทีม Advisor  
๒. ฝึกปฏิบัติการเขียน บทที่ ๑  Advisor ให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือ          
     เป็นรายบุคคล  
๓. น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการเขียน บทที่ ๑ เป็นรายบุคคล  ตามกลุ่มวิจัย 
๔. Advisor นัดหมายนักวิจัย ในการด าเนินการเขียน บทที่ ๑ ให้สมบูรณ ์
     ตามท่ีตกลงกัน  

      
 พิธีกรหลัก : ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี 
 
 หมำยเหตุ อาหารว่าง บริการภายในห้องประชุม ภาคเช้า ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น.  และ  ภาคบ่าย ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๐ น. 
 

.........สิน้สุดกำรอบรม........ 
 
 
 
 


	สไลด์ 1: โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

