ชื อเรือง

รายงานการพัฒนาหลักสู ตรเสริมสร้ างความสามารถในการวิจัยในชั นเรียน
สํ าหรับครู ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา
นางจินดา อุ่นทอง
หน่ วยงาน
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ สํ านักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษาทีด ําเนินการ 2559
บทคัดย่ อ
การศึ กษาครังนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1)พัฒนาหลักสู ตรเสริ มสร้ างความสามารถในการวิจยั
ในชันเรี ย น สําหรั บ ครู ศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจํา จัง หวัดอุ ตรดิ ตถ์ 2) ศึ ก ษาผลการใช้หลัก สู ตร
เสริ มสร้างความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจํา จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ที มี ต่ อ การใช้ ห ลัก สู ต รเสริ ม สร้ า งความสามารถในการวิ จ ัย ในชันเรี ย น
กลุ่ ม เป้ าหมายคื อครู ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ จํา นวน 18 คน เครื องมื อที ใ ช้ใ น
การศึกษา คือ 1) หลักสู ตรเสริ มสร้างความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยนสําหรับครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดอุตรดิ ตถ์ 2) แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในการวิจยั ในชันเรี ยน 3) แบบประเมิ น
ความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยน 4) แบบวิเคราะห์พฒั นาการผูเ้ รี ยน 5) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของครู ทีมีต่อการใช้หลักสู ตรเสริ มสร้างความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยนสําหรับครู ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติ
t-test (dependent) และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการศึกษาพบว่า 1)ได้หลักสู ตรและคู่มือการใช้หลักสู ตรเสริ มสร้างความสามารถในการ
วิจยั ในชันเรี ยน สําหรับครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุตรดิ ตถ์โดยหลักสู ตรประกอบด้วย
ความเป็ นมาของหลักสู ตรหลักการและเหตุผลจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรโครงสร้างและเนื อหาสาระ
การจัดกิ จ กรรมและการวัดประเมิ นผลและคู่ มื อการใช้หลัก สู ตรประกอบด้วยคํา แนะนํา การใช้
หลัก สู ต ร กํา หนดการพัฒ นาครู แ ผนการฝึ กอบรม และเครื อ งมื อ การวัด และประเมิ น ผลโดยที
หลักสู ตรและคู่มือการใช้หลักสู ตรมี ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xത = 4.47)
2) ผลการใช้หลักสู ตร พบว่า (1) ครู มีคะแนนพัฒนาการความรู ้ ความเข้าใจในการวิจยั ในชันเรี ยน
หลังการอบรมสู งขึนจากก่อนการอบรมโดยรวมร้อยละ 72.83 (2) ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการวิจยั
ในชันเรี ยน หลังการอบรมสู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01(3) ครู 18 คน
สามารถพัฒนาการวิจยั ในชันเรี ยนได้ จํานวน 18 เรื อง คิดเป็ นร้อยละ 100โดยมีการจัดทําวิจยั ในชัน
เรี ยนกับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา จํานวน 8 เรื อง คิดเป็ น

ร้อยละ 44.44 เด็กออทิสติก จํานวน 5 เรื อง คิดเป็ นร้อยละ 27.78 เด็กทีมีความบกพร่ องทางด้าน
ร่ างกาย หรื อการเคลือนไหว หรื อสุ ขภาพ จํานวน 4 เรื อง คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และเด็กพิการซ้อน
จํานวน 1 เรื อง คิดเป็ นร้อยละ 5.56 และ (4) ครู มีความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (xത = 4.15) (5) ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการจากการวิจยั ในชันเรี ยนของครู ตามหลักสู ตร
เสริ มสร้างความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 100และ 3) ครู มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้หลักสู ตรเสริ มสร้ างความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยน สําหรับครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xത= 4.10)

