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บทที่ 3
วิ ธ ีก ารดําเนิ น การวิ จ ยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาความ (Descriptive Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวธิ ดี าํ เนินการ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
แหล่งข้อ มูล /ประชากร และกลุ่ม เป้ า หมายในการวิ จ ยั
แหล่งข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ มีการดําเนินการแบ่งเป็ น 3 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของ
การวิจยั ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การศึก ษาสภาพหลัก สูต รในระดับ ปริ ญ ญาตรีแ ละระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของ
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม
การศึก ษาในตอนนี้ เป็ น การศึก ษาสภาพหลัก สูต รในระดับ ปริญ ญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําการศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสารด้วย
แบบบันทึกข้อมูล ซึง่ เอกสารทีใ่ ช้เป็ นแหล่งข้อมูลได้แก่
1. เอกสารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบลู สงครามทีเ่ ปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555-2560 โดยพิจารณา
1.1 จํานวนหลักสูตรทัง้ หมด
1.2 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
1.3 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
1.4 ระยะเวลาในการรับทราบหลักสูตรจากสกอ.
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบลู สงคราม ประจําปี การศึกษา 2558
ตอนที่ 2 การศึก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รและข้อ เสนอแนะในการพัฒ นา
กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ท ยาล ยั ราชภัฏพิ บ ูล สงครามตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด ม
ศึก ษา พ.ศ. 2558
การศึกษาในตอนนี้ เป็ นการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบู ล สงครามตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เกีย่ วกับระดับการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวทางการพัฒนา
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หลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ ทําการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามอาจารย์ประจําหลักสูตร
62 หลักสูตร จํานวน 337 คน
ตอนที่ 3 การนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพิ บ ูล สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
การศึ ก ษาในตอนนี้ เป็ นการนํ า เสนอแนวทางที่ ค วรจะเป็ นในการพั ฒ นา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ซึ่ ง ได้ จ ากการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ร ะดับ การปฏิ บ ัติ ใ นกระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ ร่วมกับข้อเสนอแนะของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร แล้วผู้วจิ ยั จัดทําเป็ น “ร่าง” แนวทางการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม หลังจากนัน้ ทําการตรวจสอบ
โดยใช้ประเด็นคําถามหลักเกี่ยวกับความเหมาะสม และเป็ นไปได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในการจัดสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม โดยมีผู้เชี่ย วชาญด้านการพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจหลักสูตรจากสกอ. รวม 9 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และ
บริการวิชาการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
คณะครุศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรกั ษ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธัม มะทิน นา ศรีสุ พ รรณ อดีต รองคณบดีฝ่ าย
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พ่งึ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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9. คุณอธิพงศ์ ครูสอนดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจหลักสูตรจาก สกอ.
การสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่อ งมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาพของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 2) แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) ประเด็นคําถามหลักใน
การจัดสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือ ดังนี้
1. แบบบัน ทึก ข้อ มูล สภาพของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ขัน้ ตอนในการดําเนินการ เป็ นการวิเคราะห์สภาพของหลักสูตรที่เปิ ดสอนในปี
การศึกษา 2555-2560 ได้แก่
1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูล และกําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา
ได้แก่
1.1.1 จํานวนหลักสูตรทัง้ หมด
1.1.2 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
1.1.3 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
1.1.4 ระยะเวลาในการรับทราบหลักสูตรจากสกอ.
1.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลตามประเด็นทีก่ าํ หนด
1.3 นํ าเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สําหรับในการวิเคราะห์เอกสาร
1.4 นํ าแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากอาจารย์ ท่ี ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์มาทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดทําเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้จริง
2. แบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับการปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ขัน้ ตอนในการดําเนินการ ได้แก่
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2.2 กํ า หนดประเด็ น สั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ปั ญ หาที่ พ บ และ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักการ
พัฒ นาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ โดยเลือกสัมภาษณ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรจากคณะต่างๆ
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จํานวน 6 คณะๆ ละ 2 คน เพื่อได้ขอ้ มูลแล้วนํ ามาสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการสร้างประเด็น
คําถามในแบบสอบถาม
2.3 สร้า งแบบสอบถาม เรื่อ ง “แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” โดยประเด็น
คําถามได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง และข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
อาจารย์ประจําหลักสูตร เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ิ ปั ญหาทีพ่ บ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบปลาย
ปิ ด (Closed Ended) ให้เลือกตอบ และปลายเปิ ด (Open Ended) ให้เติมคํา
ต อ น ที่ 2 กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รและข้อ เสนอแนะของอาจารย์
ประจํา หลัก สูต รในการพัฒ นาหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2558 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับให้เลือกตอบ
คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ต อ น ที่ 3 ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
2.4 นํ า แบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้น เสนออาจารย์ ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบ
2.5 นําแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์มาทํา
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดทําเป็ นแบบสอบถามเพื่อเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
พัฒ นาหลัก สู ต ร ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ซึ่ง ผู้ เ ชี่ย วชาญ
ประกอบด้วย
2.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิจยั และบริการวิชาการ
2.5.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.5.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2.5.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คําสอน อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั คณะครุศาสตร์
2.5.5 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิรยิ ะสุมน อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา
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2.6 สร้างแบบประเมินแบบสอบถามสําหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคําถามเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ ใ จว่ า ประเด็น คํ า ถามนั น้ สอดคล้อ งกับ ขัน้ ตอนของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
0 หมายถึง ไม่แน่ ใจว่า ประเด็นคําถามนัน้ สอดคล้องกับขัน้ ตอนของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
-1 หมายถึง แน่ ใจว่า ประเด็นคําถามนัน้ ไม่สอดคล้องกับขัน้ ตอนของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2.7 นํ า เสนอแบบสอบถามและแบบประเมิน ต่ อ ผู้เชี่ย วชาญโดยขอความ
อนุ เคราะห์หนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย
2.8 นํ าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) พบว่า ทุกข้อคําถามมีค่า IOC ระหว่าง 0.601.00 โดยมีขอ้ เสนอแนะบางประเด็น
2.9 นํ าแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไป
ทดลองใช้กบั อาจารย์ประจําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน เพื่อ
วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถาม โดยใช้วธิ หี าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) พบว่าแบบสอบถามมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
2.10 นํ า แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แ ละหาค่าความเชื่อ มันแล้
่ ว มา
จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
3. ประเด็น คําถามหลัก ในการจัด สัม มนาผูเ้ ชี่ย วชาญ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ ได้แก่
3.1 สร้างประเด็นคําถามหลักในการสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ “ร่าง” แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
3.2 นํ า เสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ต รวจสอบความเหมาะสมของ
ประเด็น คํ า ถาม ซึ่ ง ประเด็ น คํ า ถามหลัก ที่ นํ า ไปใช้ ใ นการดํ า เนิ น การสัม มนากลุ่ ม อ้า งอิง
ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากการแนะนํ าตัว และนํ าเสนอเอกสารประกอบการสัมมนา รวมทัง้ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ได้แก่ “ ขอความกรุณ าผู้เชี่ ย วชาญทุก ท่า น พิ จ ารณาความ
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ของ “ ร่า ง” แนวทางการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ท ยาล ยั
ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม ในเอกสารและให้ข ้อ เสนอแนะ”
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การเก็บ รวบรวมข้อ มูล /วิ เคราะห์ข ้อ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ก าร ศึ ก ษ าส ภาพห ลั ก สู ต ร ใน ร ะดั บ ป ริ ญ ญ าต รี แ ล ะ ร ะดั บ
บัณ ฑิ ต ศึก ษาของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บ ลู สงคราม
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
1.1 รวบรวมเอกสารทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูล แล้วพิจารณาแยกแยะลงบันทึกข้อมูล
ในแบบทึกข้อมูลด้วยตนเอง ตามประเด็นทีก่ ําหนด ได้แก่ เอกสารหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยพิจารณาจํานวนหลักสูตร
ทัง้ หมด จํานวนอาจารย์ป ระจําหลัก สูต ร จํานวนหน่ ว ยกิต ตลอดหลัก สูต ร ระยะเวลาในการ
รับทราบหลักสูตรจากสกอ. และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ประจําปี การศึกษา 2558
1.2 วิเคราะห์ส ภาพหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ด้ว ย
วิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา แบบแจกแจงความถีแ่ ละลงข้อสรุป
ตอนที่ 2 การศึ ก ษากระบวน การพัฒ น าหลัก สู ต รแล ะข้ อ เสน อแนะใน
กระบวนการ พัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพิ บ ูล สงครามตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด ม
ศึก ษา พ.ศ. 2558
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ขอหนังสือจากบัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึง
คณบดีทุกคณะ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์เข้าแจกแบบสอบถามให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
2.2 ส่งแบบสอบถามถึงอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนด้วยตนเอง และติดตาม
แบบสอบถาม ให้ได้กลับคืนมาทัง้ หมด
2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ ลงข้อมูลใน
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
2.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ได้แก่
2.4.1 วิเคราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบในแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้ว ย
ความถี่ ร้อยละ
2.4.2 วิเคราะห์ร ะดับ การปฏิบ ัติใ นกระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้อเสนอแนะในแบบสอบถามตอนที่ 2 ด้วยค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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2.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็ นการเขียนเติมคําในแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา แบบลงข้อสรุป
ตอนที่ 3 การนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต ร
ของมหาวิ ท ยาล ยั ราชภัฏ พิ บ ูล สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2558
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดสัมมนากลุ่มอ้างอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
3.1 การเตรียมการก่อนการสัมมนา
3.1.1 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับระดับการ
ปฏิบตั ใิ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เป็ น “ร่าง” แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ล
สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้
3.1.2 จัดทําเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาในการสัมมนา โดยใส่แฟ้ ม
เอกสารประกอบด้วย
1) ผลการศึกษาระดับการปฏิบตั ใิ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2) “ร่ า ง” แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รตาม
หลักการของทาบา 7 ขัน้
3) แบบประเมินแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3.1.3 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อขอความอนุ เคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสัมมนา ที่เลือกไว้จํานวน 9 คน โดยประสานส่ง
หนังสือด้วยตนเอง
3.1.4 ประสานงานการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจัดรถรับส่งในวันสัมมนา
3.1.5 จองห้องประชุมทีปวิชญ์ 308 กับเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
3.1.6 จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม จัดทําป้ ายชื่อ จัดเตรียมของทีร่ ะลึก
การลงทะเบียน และเอกสารสําหรับแจกผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
3.2 การดําเนินการระหว่างการสัมมนา ในวันศุกร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ณ
ห้องประชุมทีปวิชญ์ 308 สํานักงานอธิการบดี เวลา 13.00-15.00 น. โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการด้วย
ตนเองทุกขัน้ ตอน ซึง่ มีขนั ้ ตอนดําเนินการ ได้แก่
3.2.1 ผูว้ จิ ยั รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนา
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3.2.2 ผูว้ จิ ยั กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา แนะนํ าตัวนักศึกษา ว่าเป็ น
นั ก ศึก ษาหลัก สู ต รครุศ าสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สูต รและการสอน รุ่น ที่ 8 แนะนํ า
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสัมมนาทัง้ 9 คน และแนะนํ าผู้สงั เกตการณ์ ในการสัมมนาในครัง้ นี้
ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิรยิ ะสุมน กรรมการและเลขานุการในการสอบวิทยานิพนธ์
3.2.3 ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา และแนะนํ าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา
3.2.4 ผู้วิจ ัย นํ า เสนอ “ร่ า ง” แนวทางการพัฒ นากระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขัน้ บน LCD ด้วยโปรแกรม Power Point
และตัง้ คําถามผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยประเด็นคําถามหลักในการสัมมนาในแต่ละขัน้
3.2.4 ผูเ้ ชีย่ วชาญอภิปราย ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละขัน้
3.2.5 ผูว้ จิ ยั ตอบข้อซักถามผูเ้ ชีย่ วชาญและอธิบายเพิม่ เติม และสรุปผล
ในแต่ละขัน้
3.3 การดําเนินการหลังการสัมมนา
3.3.1 ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิน้ ผูว้ จิ ยั กล่าวสรุปผลการพิจารณาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ ในภาพรวมสรุปได้ว่า “ร่าง” แนวทางการพัฒนากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักการของทาบา 7 ขัน้ ทีน่ ําเสนอ
นัน้ มีความเหมาะสม เพียงแต่ ควรปรับ แก้ในสาระสําคัญ บางประเด็น กล่าวคือ ในด้านการ
ดําเนินการ ควรให้หน่วยงานระดับคณะเป็ นผูด้ าํ เนินการ ส่วนเรือ่ งการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
และการจัดสรรงบประมาณ ควรเป็ นบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการ
3.3.2 ผูว้ จิ ยั กล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแด่ผูเ้ ข้าร่วม
สัมมนา และแจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาตอบแบบประเมินแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนา
หลักสูตร เพือ่ ใช้สรุปผล ก่อนจบการสัมมนา
3.3.3 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทน และค่านํ้ ามันเชื้อเพลิง และค่า
เดินทางในการเข้าร่วมสัมมนาของผูเ้ ชีย่ วชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3.4 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในการสัมมนา

