แบบคําขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจยั )
1. ชื่อโครงการ: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. ลักษณะโครงการ แผนที่ 2 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 12 สาขาวิชา)
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง: การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย: เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
6. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต
ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงให้ความสําคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน
ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค ควบคู่กับการ
สร้าง รักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยโดยได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะดั ง นี้ 3Rs ได้ แ ก่ การอ่ า นออก (Reading) การเขี ย นได้ (Writing) และการคิ ด เลขเป็ น
(Arithmetics) และ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration Teamwork and Leadership)
ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ (Communications Information and Media
Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
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(พ.ศ.2554-2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.
พบว่า ผลการประเมินสะท้อนคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เห็นได้จากผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับพอใช้ ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ส่วนประเภทอาชีวศึกษา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ด้านผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่
ได้นําไปใช้ประโยชน์ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยออกแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปไม่ว่าระดับใดก็ตาม หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาก็คือ การ
จัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ใช้หลักการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีความสําคัญที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อนําความรู้ไปใช้
ในการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการกและแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเชื่อถือได้
การวิจัยก่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ ช่วยให้เข้าใจปัญหา ช่วยแก้ปัญหา ช่วยในการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนงาน จากความสําคัญของการวิจัยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงได้กําหนดไว้ในมาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หรือให้ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และสามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครู
เป็ น ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และเป็ น ผู้ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย จากแหล่ ง ต่ า งๆเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงนับว่า
มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ครูได้นําความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลคุณภาพของ
ผู้เรียน และนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีครูอาจารย์ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนและผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เห็นความสําคัญของการวิจัย
และพั ฒนาเพื่ อยกระดั บคุณภาพผู้เรียน จึ งได้จั ดทํ าโครงการฝึกอบรม เรื่อง การวิจัย และพั ฒนาเพื่ อ

-3ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยคาดหวังว่าเป็นโครงการอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
วางแผนการวิ จั ยและพัฒนาได้ และเพื่อเป็นไปตามภารกิจหลักของมหาวิ ทยาลัยในการให้ บริการทาง
วิชาการแก่สังคมต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ได้
7.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ได้
7.3 เพื่อสร้างเครือข่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและ
พัฒนางานวิชาการ
8. ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ
8.1 ครู บุคลากรและผูส้ นใจทําวิจัยที่เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
8.2 ครู บุคลากรและผูส้ นใจทําวิจัยที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
8.3 ได้โครงการที่มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
9. ผลกระทบของการดําเนินโครงการ
ได้เผยแพร่ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
10. ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
10.1 เป็นโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10.2 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน /การวิจัย
10.3 เป็นโครงการที่มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
10.4 เป็นโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ 11.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
11.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุย้
11.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย
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กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จํานวนผู้รับบริการ 30 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
13. ผู้ที่มสี ่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย : ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ภาคท้องถิ่น : ชุมชนในจังหวัดภาคกลาง
ภาคประชาชน : ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ภาคเอกชน : สถานศึกษาของเอกชน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ภาครัฐ :
อื่นๆ ระบุ : นักวิจัย
14. สถานที่ให้บริการวิชาการ

จังหวัดนนทบุรี

15. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นเดือน มีนาคม 2561 สิ้นสุดโครงการ เดือน สิงหาคม 2561

