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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัย  
 การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 The Study of Factors and Development of Relationship Education Model between Learner 
Context and Curriculum in Higher Education                                             . 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.1 หัวหน้าโครงการ     ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว            
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  อ.วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว 
1.3 ทีป่รึกษา  รศ.ดร.ดิเรก  ธีระภูธร 
1.4 หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
1.5 หน่วยงานสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร      

2. ประเภทการวิจัย    วิจัยและพัฒนา          
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)  -            
๕. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
   ระบบแนะน าโปรแกรมการศึกษา, บริบทผู้เรียน, การส่งเสริมการศึกษา, การวิเคราะห์การจัดการศึกษา, 
เหมืองข้อมูลด้านการศึกษา, โมเดลทางการศึกษา 
   Educational Recommendation System, Student Context, Enhancement in education, 
Learning Analytics, Data Mining in Education, Education Model  
  
๖. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
   ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มี
เจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย  า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่ยึดหลัก 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่กระบวนการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก  1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับและ
ประเภท 4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   จากความส าคัญและที่มาของปัญหา งานวิจัยนี จะมุ่งศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาปัจจัยและลักษณะเฉพาะของบริบท
ผู้เรียนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยศึกษาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
กระบวนการวิจัย กระบวนการวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๗. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 
  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี 
 
๘. ขอบเขตของการวิจัย 
  1. วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั นตอน ได้แก่ การศึกษาปัจจัย การพัฒนารูปแบบ และการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียน 
  2. สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
 
๙. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
   กรอบแนวความคิดของการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้ออกแบบและวางแผนตามกระบวนการวิจัย ซึ่งมีภาพรวมและ
รายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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   จากกรอบแนวความคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของปฏิญญาร่วมของการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางร่วมด้านการศึกษาโลก “Education 2030: 
Incheon Declaration and and Framework for Action” โดยมีปฎิญญาร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่การศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน นอกจากนั นงานวิจัยยัง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ดัง
แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย 

 

๑๐. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
   ศกลวรรณ พาเรือง (2554) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ โดยได้วิเคราะห์สมรรถนะ พัฒนาสมรรถนะ สร้างแบบวัด
และวัดสมรรถนะตามการรับรู้ของตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ให้มี
ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างคือ 1) 
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิต
นักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จ านวน 36 ท่าน 2) นิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 5 ประเภทสถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 600 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 12 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดสมรรถนะตามการรับรู้ของตนเอง และแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในบริบทต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สาระ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test, one-way ANOVA และ Scheffe’s test และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's correlation coefficient)  
   ศกลวรรณ พาเรือง (2554) พบว่า 1. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิต
นักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มีจ านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) การเข้าถึงสารสนเทศ 3) การใช้สารสนเทศ 4) การผลิตและสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศ 5) การ
สื่อสารสารสนเทศ 6) การจัดการสารสนเทศ 7) การประเมินค่าสารสนเทศ 8) จรรยาบรรณการใช้สารสนเทศ 
2. ตัวบ่งชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ พัฒนาโดยใช้
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ทฤษฎีการเรียนรู้  Bloom taxonomy (1959) สามารถจ าแนกสมรรถนะได้  3  กลุ่ม  88 ตัวบ่ งชี  
ประกอบด้วย กลุ่มสมรรถนะด้านความรู้ หรือพุทธิพิสัย (Cognitive domain) จ านวน 28 ตัวบ่งชี  กลุ่ม
สมรรถนะด้านเจตคติ หรือจิตพิสัย (Affective domain) จ านวน 18 ตัวบ่งชี  และกลุ่มสมรรถนะด้านทักษะ
พิสัย (Psychomotor domain) จ านวน 42 ตัวบ่งชี  3. แบบวัดสมรรถนะตามการรับรู้ของตนเอง (Self-
report) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สามารถจ าแนก
เป็นรายข้อ ตามรายสมรรถนะจ านวน 8 ด้าน รวม 88 ข้อ ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 13 ข้อ ด้านที่ 2 การเข้าถึงสารสนเทศ จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 3 การใช้
สารสนเทศ จ านวน 17 ข้อ ด้านที่ 4 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศ จ านวน 14 ข้อ ด้านที่ 5 การ
สื่อสารสารสนเทศ จ านวน 14 ข้อ ด้านที่ 6 การจัดการสารสนเทศ จ านวน 8 ข้อ ด้านที่ 7 การประเมินค่า
สารสนเทศ จ านวน 5 ข้อ และด้านที่ 8 จรรยาบรรณในการใช้สื่อสารสนเทศ จ านวน 7 ข้อ  4. ผลการวัด
สมรรถนะ นิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ทั ง 8 ด้าน พบว่า ด้านการประเมินค่าสารสนเทศมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ ซึ่งทั ง 2 ด้านนี  อยู่ในระดับมาก และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมี
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการใช้สารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ 
และด้านการจัดการ และเมื่อจ าแนกสมรรถนะตามความรู้ เจตคติ และทักษะพบว่า นิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ มีสมรรถนะด้านเจตคติมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านทักษะ และด้านความรู้ ซึ่งทั ง 
2 ด้านนี อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี  เพศไม่มีผลต่อระดับสมรรถนะ ขนาดสถาบัน และประเภทสถาบันมี
ผลต่อระดับสมรรถนะ 5. ข้อเสนอนโยบายในประเด็นหลัก 1) บริบทผู้เรียน : การเข้าร่วมกิจกรรมด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) บริบทผู้สอน : การพัฒนาสื่อสาระการเรียนรู้ และหลักสูตร 3) บริบท
สถาบันอุดมศึกษา : จัดกิจกรรม ชมรม หลักสูตรฝึกอบรม 4) บริบทหน่วยงานระดับชาติ : จัดการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 5) บริบทระดับนานาชาติ : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่ งเสริมกิจกรรม เครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ 
   ภาณุพงษ์ แก้วอินทร์ (2559) ได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฎิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 17 คน และครูผู้สอน จ านวน 148 คน รวม
จ านวนทั งสิ น 165 คน ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) การ
สัมภาษณ์  
   ภาณุพงษ์ แก้วอินทร์ (2559) พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยรวม
และรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม
จากการสัมภาษณ์ดังนี  (1) ด้านกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาในเขตพื นที่
การศึกษา พบว่า สถานศึกษายังคงยึดหลักการกระจายอ านาจโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงาน
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
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ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพบริบท โดยมีการเน้นทางด้านงานวิชาการเป็น
หลักและมีการด าเนินการเป็นนิติบุคคลมากขึ น (2) ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พบว่า หลักธรรมาภิบาลช่วยบรรเทาความ
ขัดแย้งภายในสถานศึกษามีการจัดระบบที่มีความโปร่งใสชัดเจนมากขึ นโดยมีการน าหลักสถิติมาใช้ประกอบใน
การพิจารณาตัดสินใจ (3) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พบว่า 
สถานศึกษาควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพ หรือทวิศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน เพ่ือลด
ปัญหาเด็กด้อยโอกาส แนะแนวทางการประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
(4) ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้มากขึ น พบว่า ผู้บริหารควรแสดงบทบาทในการเข้า
หาองค์กร หน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดการศึกษา และนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็น
การก าหนดบทบาทให้หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา (5) ด้าน
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษาบริหารทรัพยากรของ
สถานศึกษาใช้หลัก 4 M’s โดยด าเนินการตามกฎ ระเบียบการเงินและพัสดุ มีการก ากับและติดตามโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
   ลูกขวัญ  อินทร์คล้าย (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3) 
น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาพของหลักสูตร 2) 
แบบสอบถามระดับการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ประเด็นค าถามหลักในการสัมมนากลุ่ม
อ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื อหาแบบลงข้อสรุป  
   ลูกขวัญ  อินทร์คล้าย (2558) พบว่า 1. ปีการศึกษา 2555 -2560 มหาวิทยาลัยเปิดสอน 62 
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนเกณฑ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร มีหน่วยกิต 36-
48 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 52 หลักสูตร มีหน่วยกิต 81-167 หน่วยกิต ระยะเวลาที่สกอ.รับทราบ
หลักสูตร 54-1080 วัน รอผลการรับทราบจากส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา 7 หลักสูตร ส่วนใหญ่
ผ่านการประเมินคุณภาพ ไม่ผ่าน 5 หลักสูตร 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เมื่อพิจารณาตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา 7 ขั น ในภาพรวมและรายขั น มีการปฏิบัติอยู๋
ระดับมาก โดยขั นที่ 7 "การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน"ให้เป็นไปตามกรอบ TQF เป็นรายการ
ที่มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีการประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3. แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคู่มือที่ชัดเจน มีกลไกในการก ากับติดตาม จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
เหมาะสม ด้านการด าเนินการ ควรพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของทาบา 7 ขั น โดยเน้นการพัฒนาแต่ละขั น 
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ในประเด็นที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด โดยเฉพาะขั นการวินิจฉัยความต้องการ ควรใช้กระบวนการวิจัยที่มี
คุณภาพ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
   พาณี มนาปี (2539) ได้น าเสนองานวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีมี 4 หลักสูตร และมีหลักสูตรระยะสั น 8 โครงการ หลักสูตรปริญญาตรีทั ง 4 หลักสูตรนั น เป็นหลักสูตรที่
เหมาะสมอยู่แล้วแต่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือตามให้ทันกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุง
นั น ปรับปรุงด้านเนื อหาวิชาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
ต่าง ๆ ส่วนการปรับปรุงการเพ่ิม-ลดรายวิชานั น เพ่ือให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ส่วน
หลักสูตรระยะสั นที่เปิดสอนอยู่เหมาะสมดีอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีความซ  าซ้อนกันในรายวิชาที่เปิดสอน แต่ก็ไม่เป็น
ปัญหาอย่างใด ทั งนี เพราะความต้องการของผู้เรียนยังมีอีกมาก ทางด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน ควร
ปรับปรุงด้านอาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต ารา และสถานที่เรียน ให้อาจารย์มีวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์
เพ่ิมมากขึ นหรืออาจเพ่ิมพูนความรู้ให้กับอาจารย์ที่มีอยู่แล้ว อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีจ านวนที่เพียงพอ 
สถานที่เรียนควรจัดให้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแยกจากกัน และควรจัดให้มีอุปกรณ์หลาย ๆ ด้านใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการควรจัดเพ่ิมขึ นจากที่มีอยู่ เพราะจะเป็นส่วนที่ จะท าให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกใช้ 
และศึกษาทดลองแต่เท่าที่มีอยู่ ปรากฏว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เหมาะสมพอสมควร 
เพียงแต่ยังขาดอาจารย์ที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอร์ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ฝึกปฏิบัติ ต าราที่
ทันสมัย ด้านนิสิตผู้เข้าอบรมที่ส าเร็จการศึกษา จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ และสามารถ
ศึกษาต่อได้ในระดับสูง จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่เปิดสอนอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี 
ส่วนใหญ่เหมาะสมดีอยู่แล้ว และสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่มีผลดีพอสมควร ในระดับปานกลาง 
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   พาณี มนาปี. (2539). การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์, ส านักงานวิทยทรัพยากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
1๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ หรือ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  



 
๗ 

 

  2. ผลการศึกษาครั งนี   สามารถน าไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและแนะน าโปรแกรมการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เหมาะสมได้ 
  3. สามารถน ากระบวนการและขั นตอนการศึกษาวิจัย ขยายผลเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาในงานวิจัยอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั งนี  ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
   เครือ่งมือที่ใช้ในงานวิจัยนี  ประกอบด้วย แบบสอบถาม โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติวิเคราะห์ 
และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิทยาการข้อมูล  
 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
   1. ระบบเวลาโครงการ 1  ปี 
   วันทีเ่ริ่มตน้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันสิ นสุด 30 กันยายน 2562  
   2. แผนการด าเนินงานโครงการ 
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1. การพัฒนาตัวแปร / /           20 
2. การพัฒนาเครื่องมือ  / / / /        20 
3. การพัฒนารูปแบบ    / / / / / /    30 
4. การวิเคราห์รูปแบบ      / / / /    10 
5. การสรุปงานวิจัย          / /  10 
6. การรายงานผล           / / 10 
 

15. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ เพื่อให้ค ารับรอง 

 

  
(ลงชื่อ)    . 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ..2561 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ดร.ปรัชญา  นวแก้ว 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr, Mrs, Miss, Rank 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  และ e-

mail 

5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพใน

การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ   ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ

ข้อเสนอการวิจัย) 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลัง

ไม่เกิน 5 ปี) 

7.๓ งานวิจัยที่ก าลังท า : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 

หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ นสุด 

 

หมายเหตุ :      -   ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน    การ

ประเมินข้อเสนอโครงการ 

 - ส าหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ NRCT – JSPS 3 

  
 


