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48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบความคิดเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการวิจัย เพื่อใหสามารใช
เทคนิคกระบวนการรูปแบบตาง ๆ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ฝกสราง
โครงการวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลโครงการ นําเสนอโครงการไปทดลองดําเนินการ เขียน
รายงานผลการวิจัย จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบเทคนิคกระบวนการวิเคราะหแบบตาง ๆ และความเหมาะสมที่นํามาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา
2. อาจารยผสู อน
1. ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
2. รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
3. รศ.ดร.วิเชียร ชีวพิมาย
4. ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม (อาจารยประจําวิชา)
3. จุดประสงค
3.1 จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการวิ จั ย รวมทั้ ง ศึ ก ษาเทคนิ ค และ
กระบวนการวิจัยรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาฝกปฏิบัติสรางโครงการวิจัยและพัฒนา การประเมินผลโครงการ
และการนําเสนอโครงการที่สรางขึ้นสูการปฏิบัติ รวมกับการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลวิจัยและพัฒนา
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3.2 จุดประสงคเฉพาะ/จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากจบบทเรียน ผูเรียน มีความสามารถดังนี้
1) วิเคราะหรปู แบบตาง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนได
2) สามารถเลือกใชเทคนิค/กระบวนการวิจัยรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม
3) สามารถสรางโครงการวิจยั และพัฒนาได
4) นําโครงการวิจัยและพัฒนาที่สรางขึ้นลงสูการปฏิบัติได
5) สามารถประเมินผลโครงการ ไดอยางถูกตอง
6) เขียนรายงานผลการวิจัยไดถูกตอง
7) จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัยและพัฒนา
4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) การบรรยายและอภิปรายรวมกัน
2) การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
3) การฝกปฏิบัติสรางโครงการวิจัยและพัฒนา
4) นําโครงการฯ สูการปฏิบัติ
5) การประเมินผลโครงการฯ
6) เขียนรายงานผลการวิจัยและพัฒนา
7) จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัยและพัฒนา โดยอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
5. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียน
1–2
แนะนําเนื้อหาวิชา ขอบเขตการศึกษา และ - ชี้แจงในชั้นเรียน
(9 ต.ค. 48)
มอบหมายงาน
09.00 – 16.00 น.
1. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาและการ
- บรรยาย
พัฒนาที่ยั่งยืน
- อภิปรายรวมกัน
2. วิเคราะหรปู แบบของการพัฒนาและ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3. แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และการพัฒนา
4. โครงการวิจัยและพัฒนา

ผูสอน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
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สัปดาห
เนื้อหา
3–4
นําเสนอโครงการวิจยั และพัฒนา
(29 ต.ค. 48) และแนวทางการประเมินผลโครงการ
09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมการเรียน
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
สรางโครงการวิจัย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน

5-8
นําโครงการไปดําเนินการ
(6, 20 พ.ย. 48)
09.00 – 16.00 น.
9 - 10
นําเสนอผลการดําเนินโครงการฯ
(4 ธ.ค. 48)
09.00 – 16.00 น.

- นําโครงการสูการ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ปฏิบัติการในพื้นที่
- สรุปผลและประเมินผล
โครงการ
- นักศึกษาเสนอผลการ รศ.ดร.สุจนิ ต สิมารักษ
นําโครงการไป
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดําเนินการหนาชั้นเรียน

11 - 12
นําเสนอผลการดําเนินโครงการฯ (ตอ)
(18 ธ.ค. 48)
09.00 – 16.00 น.

- นักศึกษาเสนอผลการ รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
นําโครงการไป
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดําเนินการหนาชั้นเรียน

13 – 14
หลักการประเมินโครงการฯ
(25 ธ.ค. 48)
09.00 – 16.00 น. การเขียนรายงานผลการวิจัย

- บรรยายและอภิปราย รศ.ดร.วิเชียร ชีวพิมาย
รวมกัน
- ฝกปฏิบัติเขียนรายงาน ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

15 - 16
จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัยและ
(22 ม.ค. 49) พัฒนา
09.00 – 16.00 น.

- นักศึกษาปริญญาเอก
จัดสัมมนาเพื่ออภิปราย
และแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น

6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน
1) โครงการวิจัยและพัฒนา
2) การนําเสนอโครงการ (2 ครั้ง)
3) นําโครงการสูการปฏิบัติการ
4) ประเมินผลโครงการที่ปฏิบัติพรอมการนําเสนอ
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
1) การจัดสัมมนานําเสนอผลการดําเนินโครงการ

60%
20%
20%
10%
10%
40%
40%

ผูสอน
รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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7. งานที่มอบหมายใหทํา
7.1 สรางโครงการวิจยั และพัฒนา
7.2 นําเสนอโครงการ 2 ครั้ง ๆ ละ 10% รวม
7.3 นําโครงการสูการปฏิบัติ
7.4 ประเมินโครงการ

20%
20%
10%
10%

8. หนังสือที่อานเพิ่มเติม
นิศา ชูโต. การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ็น.การพิมพ, 2540.
บัณฑิตศึกษา. ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา. สถาบันราชภัฏเลย : เลย, 2546
เบญจา ยอดดําเนิน – แอดดิดจและคณะ. การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม. สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
บุญเรียง ขจรศิลป. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.การพิมพ, 2543.
บุญสม ศรีสะอาด. การวิจยั เบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุวีริยาสาสน, 2535.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,
2527
ประเวศ วะสี. ปญญาเพื่อการพัฒนาประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ, 2547
พวงรัตน ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2537.
ไพฑูรย สันลารัตน. การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ, 2538.
ภัทรธิรา ผลงาม. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2547.
รวีวรรณ อินตระกูล. วิธีวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง,
2538.
วิทยากร เชียงกูล. ยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
วิเชียร เกตสิงห. คูมือการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบตั ิ. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : 2537.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (บรรณาธิการ). การวิจัยเชิงนโยบาย : รูปลักษณใหมของการกําหนดอนาคต.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ, กองวิเคราะหโครงการและประเมินผล. ยุทธศาสตรและแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550). 2546.
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. ชุดวิชาการประเมินเพื่อพัฒนา. กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
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สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. รวมบทคัดยอผลงานวิจัยราชภัฏพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท
ซีนิช คอม-ดีไซน แอนพริ้นส จํากัด, 2542.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. การสรงมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537.
สุวิมล ติงกานันท. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบตั ิ. พิมพครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคณะ. คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแกน : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536.
อานันท กาญจนพันธุ. วิธีคดิ เชิงซอนในการวิจัยชุมชน พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.ismed.or.th/introismed/stabdard_main.Php. (2 ตุลาคม 2547).
ยุทธศาสตรการพัฒนา (สาขาบริหารและการจัดการ). (ออนไลน). แหลงที่มา :
http://www.bma.go.th/policy/plan6_section2_1_4.html. (2 ตุลาคม 2547).
เว็บไซตที่ตองคนควา

1. www.nrct.go.th
2. www.info.tdri.or.th
3. www.plurality.net (ศูนยวิจัยพหุลกั ษณทางสังคมลุมน้ําโขง)
4. ศูนยขอมูลลาว (เขาเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยขอนแกน www.kku.ac.th)
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แนวปฏิบัติในการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจยั และพัฒนา ซึ่งสามารถใชเปนพืน้ ฐานในการทํา
วิทยานิพนธตอ ไป
2. คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. การนําเสนอโครงการ ดวยโปรแกรม Power Point ใชเวลาคนละ 10 นาที
4. หัวขอในการเสนอโครงการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงคของโครงการ
4) ขอบเขตของโครงการ
5) เปาหมายของโครงการ
6) ผลที่คาดวาจะไดรับและผูร ับประโยชนจากโครงการ
7) ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
8) แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2548

กิจกรรม

พ.ศ. 2549

9) แผนปฏิบัตกิ ารตลอดโครงการ
กิจกรรม

ชวงเวลา

10) แนวทางการประเมินโครงการ
5. กําหนดสงรายงาน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (จํานวน 2 เลม)

สถานที่

ผลที่ได
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แบบฟอรมการจัดทํารายงาน
นักศึกษาตองจัดทําและสงรายงานตามกําหนด โดยรายงานทุกฉบับตองพิมพในกระดาษ A4 โดย
ใชการพิมพ (หามเขียน) รายงานตองเขาเลม และมีปก โดยใชรูปแบบ ดังนี้

เรื่อง
....(ชื่อเรื่องโครงการ)....
โดย
...(ชื่อ – สกุล นักศึกษา)....
เสนอตอ
....(ชื่อ – สกุล อาจารย)

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิ าค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ป พ.ศ. 2548
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การเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการ
บทที่ 1 : บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หลักการและเหตุผล/ความสําคัญของการดําเนินโครงการ
สถานการณ...........ปจจุบัน
วัตถุประสงคของโครงการ
เปาหมายของโครงการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิยาศัพท/คําเฉพาะ (ถามี)

บทที่ 2 : เอกสารและงานวิจัย
2.1 แนวคิดตาง ๆ ตามเนื้อหาในโครงการ
2.2 งานวิจยั /การดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ (ถามี)
บทที่ 3 : วิธีดําเนินโครงการ
3.1 กลุมเปาหมายของโครงการ
3.2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ (กิจกรรมตาง ๆ ทุกขั้นตอน)
3.3 สถิติ (ถามี)
บทที่ 4 : ผลการดําเนินโครงการ
4.1 บริบทของเรื่องที่ศึกษา
4.2 ผลการดําเนินโครงการ ใหนําเสนอตามขั้นตอน
เชน ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1. การจัดเวที
2. การสนทนากลุม
3. การสัมภาษณ
4. การวิเคราะหเอกสาร
บทที่ 5 : สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ
5.2 ขอเสนอแนะ
- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
- ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป

