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ผู้จัดท า 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



ค าน า 

คณะท ำงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ตระหนักถึงภำรกิจท่ส ำคัญอย่ำงยิ่งภำรกิจหนึ่ง ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยยึดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ปรัชญา 
คุณภำพ คุณธรรม น ำกำรพฒันำท้องถ่ิน 
 
วิสัยทัศน์ 
• แหลง่จัดกำรควำมรู้ภูมปิัญญำ 
• พัฒนำครูและท้องถ่ิน เกษตรอุตสำหกรรม                                                  
• สืบสำนวัฒนธรรมมรดกโลก 
 
วัตถุประสงค์ 
• ให้กำรศึกษำ สง่เสรมิวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง 
• ท ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม ปรับปรุง 
ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลย ี
• ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ู
 
ปณิธาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศริอยุธยำเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินที่เสริมสร้ำง
พลังปัญญำ ของแผ่นดินฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้เชิดชูภูมิปญัญำของท้องถ่ินสร้ำงสรรค์  ศิลปวิทยำเพื่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ  กำรใช้ประโยชน์ 
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ให้กำรศึกษำและผลิตบัณฑิตทีม่ีควำมรู้คู่คุณธรรมและส ำนึกในควำมเป็นไทย 
2. วิจัยและแสวงหำควำมจรงิเพือ่สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรบนพื้นฐำนของภูมิปญัญำ 
3. ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
4. เสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำและควำมภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินและของชำติ 
5. เสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
6. ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม้ีมำตรฐำนและคุณภำพที่เหมำะสม 
7. ประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำท้องถ่ิน 



8. แสวงหำแนวทำงพฒันำเทคโนโลยีให้เหมำะสมกบัท้องถ่ิน 
9. สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำรเิพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

ปรัชญา : สร้ำงสรรค์ปัญญำเพื่อพัฒนำท้องถ่ินและสังคม สู่สำกล 
วิสัยทัศน์ : สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นองค์กรที่มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินและสังคม สู่สำกล 
พันธกิจ : 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยผลิตงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำง องค์
ควำมรู้ใหม่ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท้องถ่ิน สังคม                                                                           

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำงำนวิจัยรูปแบบของเครือข่ำยวิจัยในภำครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชำติและนำนำชำติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กำรเผยแพร่งำนวิจัยทั้งระดับชำติและนำนำชำติ กำรน ำผลงำนวิจัยงำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินและประเทศชำติ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และประเทศชำติ 

5. พัฒนำระบบสนับสนุนงำนวิจัย ระบบประกันคุณภำพงำนวิจัย ประสำนหรือด ำเนินกำร 
วิจัยสถำบัน เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงได้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน หลักสูตร ยุววิจัย
ประวัติศำสตร์ข้ึน สถำบันวิจัยและพัฒนำได้จัดโครงกำรนี้มำเป็นเวลำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เป็นโครงกำรที่ได้รับกำร
ตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นเยำวชน สถำนศึกษำและชุมชน ให้ควำมสนใจกิจกรรมนี้             
และสนใจที่จะพัฒนำและศึกษำชุมชนท้องถ่ินของตนมำกยิ่งข้ึน จนน ำมำซึ่งทำงสถำบันวิจัยและพัฒนำจึงจัดอบรม
กิจกรรม/โครงกำรนี้ ในปีงบประมำณ 2558ข้ึน โดยด ำเนินกำรจัดให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ของ โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยำวชนที่เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน และเพื่อให้เด็กและเยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมได้
พัฒนำศักยภำพและมีทักษะในกำรสืบค้นข้อมูล  หลังจำกเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่ำได้ผลตอบรับเป็นอย่ำงดี             
มีนักเรียนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 45 คน โดยทำงโรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ จะน ำควำมรู้ไปเผยแพร่และน ำไปท ำ
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

โครงกำรดังกล่ำวจัดข้ึนในวันที่  3,10 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และบัดน้ีโครงกำรได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดท ำรำยงำนโครงกำรนี้ข้ึนมำซึ่งหวังเป็น
อย่ำงยิ่ง ว่ำเอกสำรรำยงำนโครงกำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร อำจำรย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ เพื่อให้มีคุณภำพและเหมำะสมอย่ำงยิ่ง 

 
นำงกมลวรรณ วรรณธนัง 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 



สารบัญ 
ค าน า 
สำรบัญ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1. หลักกำรและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เป้ำหมำย 
4. วิทยำกร 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
6. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
7. แผนกำรด ำเนินกำร 
8. งบประมำณ 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
10.  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก โครงกำรอบรม/หลักสูตร  
 ภำคผนวก ข รำยช่ือผู้รับกำรอบรม 
 ภำคผนวก ค ภำพกิจกรรม 
 ภำคผนวก ง แบบประเมินโครงกำร 
 ภำคผนวก จ หนังสือเชิญวิทยำกร/ตอบรับวิทยำกร 

ภำคผนวก ฉ ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
ภำคผนวก ช แบบติดตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ภำคผนวก ซ หนังสือเชิญเข้ำอบรม 
ภำคผนวก ฌ เอกสำรประกอบกำรอบรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจยัประวัติศาสตร์  

****************************************************************************** 
หลักสูตรการให้บริการวิชาการ  : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล 

 กำรวิจัย เป็นกำรแสวงหำควำมจริง แสวงหำค ำตอบอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ตีควำม 
ผลจำกกำรวิจัยก่อใหเ้กดิองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นนวัตกรรม และภูมิปัญญำที่สั่งสมจำกอดีตมำจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน  กำรน ำกำรวิจัยเข้ำมำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยประวัติศำสตร์ จะเป็น
กระบวนกำรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนำศักยภำพและทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ฝึกกำรเป็นคนช่ำง
สังเกต รวมถึงกำรได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถ่ินของคนเอง อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงระดับควำมสัมพันธ์
ของระบบเครือญำติให้กลับคืนมำสู่สังคมไทย  รวมถึงควำมกลมเกลียวในชุมชน เนื่องจำกมีจิตส ำนึกร่วมของกำรมี
ประวัติศำสตร์ร่วมกัน 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 
2.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรบักำรอบรมมีทักษะในกำรสบืค้นข้อมูล 

 
โครงสร้างของหลักสูตร 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
1. ควำมหมำยของกำรวิจัย 
2.ควำมหมำยของกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

เพื่อปพูื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

 

บรรยำย 
(เวลำ 1 ช่ัวโมง) 

 
3. แหล่งข้อมลูในกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์
4. ข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมูลในกำร
วิจัยประวัต ิ
5. กำรตั้งค ำถำม 
6. กำรสัมภำษณ์ 
7. กำรวำงแผนเก็บข้อมลู 

เพื่อฝึกทักษะในกำรสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

1.บรรยำย 
2.ฝึกตั้งค ำถำม 
3. กำรฝึกสัมภำษณ์ 
(เวลำ 2 ช่ัวโมง) 
4. ฝึกปฏิบัติวำงแผนเกบ็ข้อมลู 
(เวลำ 3 ช่ัวโมง) 

 
8. วิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 
8.1 เก็บข้อมลู 
8.2 กำรเขียนรำยงำน 

เพื่อฝกึปฏิบัตกิำรท ำวิจัย
ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน และเขียน
รำยงำน 

ฝึกปฏิบัตกิำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์
ท้องถ่ิน (6 ช่ัวโมง) 

 
คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1 รุ่น 40 คน 



 
รูปแบบและวิธีการอบรม 
 ด ำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำทั้งภำคทฤษฏีและปฏิบัติ 
 
ประเมินผล  

1. ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องได้รบักำรประเมินผลกำรฝึกอบรม โดยผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินคือ 
 - มีระยะเวลำ กำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 - ผ่ำนกำรประเมินหลักสูตรทีก่ ำหนด 

2. แผนกำรด ำเนินกิจกรรม 2 วัน ผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรมจะตอ้งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินดังต่อไปนี้ 
           - มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รบัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
 - กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 - ควำมพึงพอใจไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85 
 
วิทยากร : อำจำรย์ศุภกำณฑ์ นำนรัมย์ อำจำรยส์ำขำวิชำประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 
   อำจำรย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์  อำจำรยส์ำขำวิชำประวัตศิำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันอังคำรที่ 3, 10 กุมภำพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์  อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินโครงการ 
การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ยุววิจัยปรวัตศิาสตร ์

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
       ชำย 
       หญิง 
รวม 

 
14 
26 
40 

 
35.0 
65.0 
100 

2.สถำนภำพ 
        นักเรียน/นักศึกษำ 
รวม 

 
40 
40 

 
100 

         100 
 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ข้อมูลของผู้เข้ำรบักำรอบรมในครัง้นีม้ีจ ำนวนทั้งหมด 40 คน เป็นชำย 14 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 35  เป็นหญิง 26 คนคิดเป็นรอ้ยละ 65  มีสถำนภำพเป็นนักเรียน/นักศึกษำทัง้หมดจ ำนวน 40 คนคิด
เป็นรอ้ยละ 100  

 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ กิจกรรม ยุววิจัยประวัติศาสตร์ 

ท่ี   รายการ 
 

S.D. ร้อยละ การแปล
ความหมาย 

การได้รับความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาการอบรม 
 

   

1 ควำมหมำยของกำรวิจัย 4.43 .59 88.60 มำกที่สุด 

2 ควำมหมำยของกำรวิจัยประวัติศำสตร ์ 4.43 .74 88.60 มำก 

3 แหล่งข้อมูลในกำรวิจัยประวัติศำสตร ์ 4.68 .52 93.60 มำกที่สุด 

4 ข้ันตอนกำรสบืค้นข้อมลูในกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

4.52 .67 90.40 มำกที่สุด 

5 กำรตั้งค ำถำม 4.23 .97 84.60 มำก 

6 กำรสมัภำษณ์ 4.58 .67 91.60 มำกที่สุด 

7 กำรวำงแผนเก็บข้อมูล 4.68 .52 93.60 มำกที่สุด 

8 กำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ินกำรเกบ็ข้อมลู
และกำรเขียนรำยงำน 

4.47 .71 89.40 มำก 



 
 

รวม 4.50 .67 90.05 มำกที่สุด 

การน าความรู้ท่ีได้รับจาการอบรมไปใช้ประโยชน์     
1 กำรพัฒนำตนเอง 4.37 .95 87.40 มำก 

2 กำรพัฒนำกำรเป็นผู้น ำที่ด ี 4.50 .71 90.00 มำกที่สุด 

3 กำรด ำเนินชีวิตและกำรอยูร่่วมกันในสงัคม 4.53 .59 90.60 มำกที่สุด 

 รวม 4.46 0.75 89.33 มำก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เข้ำรบักำรอบรมมีควำมคิดเห็นต่อกำรอบรมดา้นการได้รับความรู้เกี่ยวกับเน้ือหา

การอบรมภำพรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด ได้แก่แหล่งข้อมูลในกำรวิจัยประวัติศำสตร์ (  = 4.68) กำรวำงแผนเก็บ
ข้อมูล (  = 4.68) กำรสมัภำษณ์ (  = 4.58) ข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมูลในกำรวิจัยประวัติศำสตร์ (  = 4.52) 
กำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ินกำรเกบ็ข้อมลูและกำรเขียนรำยงำน (  = 4.47)ควำมหมำยของกำรวิจัย (  = 
4.43)ควำมหมำยของกำรวิจัยประวัติศำสตร์ (  = 4.43)กำรตั้งค ำถำม (  = 4.23) การน าความรู้ท่ีได้รับจาการ
อบรมไปใช้ประโยชน์เรียงตำมล ำดับได้แก่ กำรด ำเนินชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม( =4.53 ) กำรพัฒนำกำร
เป็นผู้น ำที่ดี (  =4.50 )  และกำรพฒันำตนเอง( =4.37 )  
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ กิจกรรม ยุววิจัยประวัติศาสตร์ 
ท่ี   รายการ 

 
S.D. ร้อยละ การแปล

ความหมาย 
1 เนื้อหำกำรอบรม 4.50 .59 90.00 มำกที่สุด 
2 กิจกรรมควำมหมำยของกำรวิจัย 4.53 .59 90.60 มำกที่สุด 

3 กิจกรรมควำมหมำยของกำรวิจัยประวัติศำสตร ์ 4.60 .49 92.00 มำกที่สุด 

4 กิจกรรมแหล่งข้อมลูในกำรวิจัยประวัติศำสตร ์ 4.43 .50 88.60 มำก 
5 กิจกรรมข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมลูในกำรวิจัย

ประวัติศำสตร ์
4.27 .50 85.40 มำก 

6 กิจกรรมกำรตัง้ค ำถำม 4.52 .55 90.40 มำกที่สุด 
7 กิจกรรมกำรสัมภำษณ์ 4.40 .59 88.00 มำก 
8 กิจกรรมกำรวำงแผนเกบ็ข้อมลู 4.50 .55 90.00 มำกที่สุด 
9 กำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ินกำรเกบ็ข้อมลูและ

กำรเขียนรำยงำน 
4.62 .49 92.40 มำกที่สุด 

10 วิทยำกรที่ให้กำรอบรม 4.55 .74 91.00 มำกที่สุด 

11 สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม 4.53 .75 90.60 มำกที่สุด 



12 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 4.60 .63 92.00 มำกที่สุด 

13 สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม 4.60 .49 92.00 มำกที่สุด 

14 เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 4.52 .50 90.40 มำกที่สุด 

 รวม 4.51 .56 90.17 มำก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้รับกำรอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ภำพรวมอยู่ในระดับมำกเรียง
ตำมล ำดับ ได้แก่ กำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ทอ้งถ่ินกำรเกบ็ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำน ( =4.62)กิจกรรม
ควำมหมำยของกำรวิจัยประวัติศำสตร์ ( =4.60) ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรอบรม ( =4.60)สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม 
( =4.60)วิทยำกรที่ให้กำรอบรม ( =4.55)สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม ( =4.53) กิจกรรมควำมหมำยของกำร
วิจัยประวัติศำสตร์( =4.53)กิจกรรมกำรตัง้ค ำถำม ( =4.52) เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ( =4.52)กิจกรรม
กำรวำงแผนเก็บข้อมูล( =4.50) เนื้อหำกำรอบรม ( =4.50) กิจกรรมแหลง่ข้อมลูในกำรวิจัยประวัติศำสตร์
( =4.43)กิจกรรมกำรสัมภำษณ์ ( =4.40)กิจกรรมข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมลูในกำรวิจัยประวัติศำสตร์ ( =4.27)  
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1. กำรเข้ำอบรมครั้งนี้ควรปรับปรงุหรือพฒันำเรื่องอะไรบ้ำง 
-  ไม่มี 
2. โครงกำรนี้ควรท ำต่อไป เห็นด้วย 40 คน 
-   เพรำะ มีควำมรู้ และประโยชน์ สนุก ท ำใหรู้้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้จกัเข้ำสังคม  
3. ต้องกำรใหม้หำวิทยำลัยรำภัฎพระนครศรีอยุธยำ จัดอบรมเรือ่งใดบ้ำง 
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
โครงการอบรม/หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการให้บริการวิชาการหลักสูตรยุววิจัยประวัติศาสตร์ 
 
หลักการและเหตุผล  
 
 กำรวิจัย เป็นกำรแสวงหำควำมจริง แสวงหำค ำตอบอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ตีควำม 
ผลจำกกำรวิจัยก่อใหเ้กดิองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นนวัตกรรม และภูมิปัญญำที่สั่งสมจำกอดีตมำจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน  กำรน ำกำรวิจัยเข้ำมำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยประวัติศำสตร์ จะเป็น
กระบวนกำรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนำศักยภำพและทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ฝึกกำรเป็นคนช่ำง
สังเกต รวมถึงกำรได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถ่ินของคนเอง อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงระดับควำมสัมพันธ์
ของระบบเครือญำติให้กลับคืนมำสู่สังคมไทย  รวมถึงควำมกลมเกลียวในชุมชน เนื่องจำกมีจิตส ำนึกร่วมของกำรมี
ประวัติศำสตร์ร่วมกัน 

 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 
2.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรบักำรอบรมมีทักษะในกำรสบืค้นข้อมูล 
โครงสร้างของหลักสูตร 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
1. ควำมหมำยของกำรวิจัย 
2.ควำมหมำยของกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

เพื่อปพูื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

 

บรรยำย 
(เวลำ 1 ช่ัวโมง) 

 
3. แหล่งข้อมลูในกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์
4. ข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมูลในกำร
วิจัยประวัต ิ
5. กำรตั้งค ำถำม 
6. กำรสัมภำษณ์ 
7. กำรวำงแผนเก็บข้อมลู 

เพื่อฝึกทักษะในกำรสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

1.บรรยำย 
2.ฝึกตั้งค ำถำม 
3. กำรฝึกสัมภำษณ์ 
(เวลำ 2 ช่ัวโมง) 
4. ฝึกปฏิบัติวำงแผนเกบ็ข้อมลู 
(เวลำ 3 ช่ัวโมง) 

 
8. วิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 

   8.1 เกบ็ข้อมลู 
   8.2 กำรเขียนรำยงำน 

เพื่อฝกึปฏิบัตกิำรท ำวิจัย
ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน และเขียน
รำยงำน 

ฝึกปฏิบัตกิำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์
ท้องถ่ิน (6 ช่ัวโมง) 

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1รุ่น ๆ ละ 40 คน 

ประเมินผล 
 ประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม ที่ครอบคลุมเนือ้หำ กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินควำมพงึพอใจ และก 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้รับการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญวิทยากร/ตอบรับวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ที่    /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 

 โครงกำรพัฒนำเดก็และเยำวชน กิจกรรม “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัยประวัติศำสตร”์ 
_______________________________________ 

 ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ก ำหนดกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำร “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรยุววิจัย
ประวัติศำสตร์” ในวันที่ ๓ และ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ             
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
           ๑.  ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ           ประดับเพ็ชร ์  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ๒. นำงกมลวรรณ      วรรณธนัง  รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ๓. นำงสำวพิมพป์ระภำ   พลรักษ์   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงสำวสุนีย์            ชวนประสงค์  คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำววิไลวรรณ      สังฤทธ์ิ   คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวอัจฉรำ         วงษ์หำ                       คณะท ำงำน 
  ๗. นำยอวิรุทธ์              เจียมฮวดหลี                คณะท ำงำน 
 ๘. นำงเกษรำ             ศรีวิเชียร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 ๙. นำงสำวศรินยำ      โพธ์ินอก   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๐. นำงสำววิภำดำ        มะลิวัลย ์  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๑. นำงสำวสุธีรำ          มูลดี   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่

๑.ประชำสัมพันธ์เชิญชวนผูเ้ข้ำร่วมสัมมนำ 
๒.ประสำนงำนกำรจัดเตรียมสถำนที่ที่ใช้ในกำรเสวนำรวมถึงตกแต่งสถำนที่ให้เหมำะสมกับกิจกรรม 
๓.ประสำนงำนกับวิทยำกร 
๔.จัดท ำสื่อ อุปกรณ์ โสตทัศนปูกรณ์ เอกสำรประกอบกำรเสวนำ 
๕.รับลงทะเบียนผูเ้ข้ำร่วมเสวนำ 
๖.ประเมินผลหลังจำกเสรจ็สิ้นกิจกรรม 
๗.ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินและจัดท ำบัญชีใช้จ่ำยให้ถูกตอ้ง 
๘.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนภำยใน ๒ สัปดำห ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
                                                   

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดบัเพ็ชร์) 
                              ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 



                               
 
 
 

ภาคผนวก ช  
แบบติดตามโครงการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ซ  
หนังสือเชิญเข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ศธ ๐๕๕๐.๖/๖                                                              สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
                                                                                    มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ  
          ถนนโรจนะ  อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ๑๓๐๐๐ 
 

        ๑๕    มกรำคม   ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง  เรียนเชิญเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำเด็กและเยำวชน กิจกรรมยุววิจัยประวัติศำสตร์ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ 

สิ่งทีส่่งมำด้วย    ๑.    หลักสูตรกำรอบรมกจิกรรมยุววิจัยประวัติศำสตร์ จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.    ก ำหนดกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  
   ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ก ำหนดด ำเนินโครงกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชน กิจกรรมยุววิจัยประวัติศำสตร์ ในวันที่ ๓ , ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ให้เยำวชน
ที่เข้ำรบักำรอบรมมีควำมรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ทอ้งถ่ิน และเพื่อใหเ้ยำวชนที่เข้ำรบักำรอบรม                 
มีทักษะในกำรสบืค้นข้อมูล 
    

สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนพิจำรณำ คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ                   
ตอนปลำย จ ำนวน ๔๐ คน เข้ำร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น 
             
           ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                                      
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร ์

                 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 
 

งำนบรกิำรวิชำกำร 
โทรศัพท์/โทรสำร ๐๓๕-๓๒๒๐๘๒ 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรการให้บริการวิชาการหลักสูตรยุววิจัยประวัติศาสตร์ 
 

หลักการและเหตุผล  
 

 กำรวิจัย เป็นกำรแสวงหำควำมจริง แสวงหำค ำตอบอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ตีควำม 
ผลจำกกำรวิจัยก่อใหเ้กดิองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นนวัตกรรม และภูมิปัญญำที่สั่งสมจำกอดีตมำจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน กำรน ำกำรวิจัยเข้ำมำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยประวัติศำสตร์ จะเป็น
กระบวนกำรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนำศักยภำพและทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ฝึกกำรเป็นคนช่ำง
สังเกต รวมถึงกำรได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถ่ินของคนเอง อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงระดับควำมสัมพันธ์
ของระบบเครือญำติให้กลับคืนมำสู่สังคมไทย รวมถึงควำมกลมเกลียวในชุมชน เนื่องจำกมีจิตส ำนึกร่วมของกำรมี
ประวัติศำสตร์ร่วมกัน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 
๒.  เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะในกำรสืบค้นข้อมูล 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

๑. ควำมหมำยของกำรวิจัย 
๒.ควำมหมำยของกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

เพื่อปพูื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์

 

บรรยำย 
(เวลำ ๑ ช่ัวโมง) 

 
๓. แหล่งข้อมูลในกำรวิจัย
ประวัติศำสตร ์
๔. ข้ันตอนกำรสบืค้นข้อมูลในกำร
วิจัยประวัต ิ
๕. กำรตั้งค ำถำม 
๖. กำรสมัภำษณ์ 
๗. กำรวำงแผนเก็บข้อมูล 

เพื่อฝึกทักษะในกำรสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

๑.บรรยำย 
๒.ฝึกตั้งค ำถำม 
๓. กำรฝึกสัมภำษณ์ 
(เวลำ ๒ ช่ัวโมง) 
๔. ฝึกปฏิบัติวำงแผนเก็บข้อมลู 
(เวลำ ๓ ช่ัวโมง) 

 
๘. วิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 

   ๘.๑ เก็บข้อมลู 
   ๘.๒ กำรเขียนรำยงำน 

เพื่อฝกึปฏิบัตกิำรท ำวิจัย
ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน และเขียน
รำยงำน 

ฝึกปฏิบัตกิำรท ำวิจัยประวัติศำสตร์
ท้องถ่ิน (๖ ช่ัวโมง) 

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๑ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน 

ประเมินผล 
 ประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม ที่ครอบคลุมเนือ้หำ กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินควำมพงึพอใจ และกำรสัมภำษณ์ 

 



ก าหนดการ 
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัยประวัติศาสตร์” 

ณ โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ 
---------------------------- 

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
๘.๐๐-๘.๓๐ น.           ลงทะเบียน/รับเอกสำร 
๘.๓๐-๙.๓๐ น.          ควำมหมำยของกำรวิจัย 
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.         ควำมหมำยของกำรวิจัยประวัติศำสตร์ 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.       แหล่งข้อมลูในกำรวิจัยประวัติศำสตร์ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.       พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.       ข้ันตอนกำรสืบค้นข้อมูลในกำรวิจยัประวัต ิ
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.       กำรตั้งค ำถำม/กำรสัมภำษณ์/เกบ็ข้อมูล 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.       ทบทวน/สรุป     
 
วันท่ี ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
๘.๐๐-๘.๓๐ น.           ลงทะเบียน/รับเอกสำร 
๘.๓๐-๙.๓๐ น.          ทบทวน 
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.         วิจัยประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน/เกบ็ข้อมูล 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.       กำรเขียนรำยงำน 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.       พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.       ข้อเสนอโครงกำรวิจัย  
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.       กำรน ำเสนอ 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.       ทบทวน/สรุป     
 
 
หมายเหตุ :  วิทยากรโดย  

อำจำรย์ศุภกำณฑ์ นำนรัมย์ อำจำรยส์ำขำวิชำประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 
   อำจำรย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์  อำจำรยส์ำขำวิชำประวัตศิำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
                    

 
 

ภาคผนวก ฌ  
เอกสารประกอบการอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


