โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดาเนินการจัดทาหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงแรมสบาย รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
----------------------หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีนโยบำยให้สถำบันอุดมศึกษำ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้
สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกำรศึกษำ
มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกันในกำรผลิตบัณฑิตได้อย่ำงมีคุณภำพและเพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพของ
บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ/ วิทยำลัย/
สถำบันภำษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้
ควำมเห็นชอบ ของมหำวิทยำลัยบูรพำ ได้
กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง กำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ของมหำวิทยำลัยบูรพำ
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตร ได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ได้
๒. เพื่อให้นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร สำมำรถเขียนและ
กำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ได้
๓. เพื่อให้นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร สำมำรถแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ได้

-๒ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๔๗ คน
๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
จำนวน ๑ คน
๒. ผู้ชว่ ยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร (ผศ.ดร.ยุวดี รอดจำกภัย) จำนวน ๑ คน
๓. ผู้อำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ
จำนวน ๑ คน
๔. งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จำนวน ๔ คน
๕. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จำนวน ๔ คน
๖. นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร
จำนวน ๓๖ คน
วิธีดาเนินการ
๑. บรรยำย
๒. ปฏิบัติ
วิทยากร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี รอดจำกภัย กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริลักษณ์ โสมำนุสรณ์ กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำจำรย์ภำณุวัฒน์ ด่ำนกลำง กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งฟ้ำ กิติญำณุสันต์ กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
อำจำรย์ลภัสรดำ โอดอลน่อล กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๒ วัน
วันที่ ๕ – ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมสบำย รีสอร์ท เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนครั้งนี้จะใช้งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย กองบริกำรกำรศึกษำ
แผนงำนจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กองทุนทั่วไป งบรำยจ่ำยอื่น ข้อ ๔.๓
(โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลหลักสูตร TQF) เป็นเงิน ๑๓๐,๕๔๐ บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นห้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน)

-๓ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักวิชำกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
๒. นักวิชำกำรศึกษำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ หลักสูตรสำมำรถเขียนและกำรดำเนินกำร
จัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบได้
๓. นั กวิช ำกำรศึกษำที่ รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ หลั กสู ตรสำมำรถแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ น
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบได้
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จโครงการ
๑. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพึงพอใจในโครงกำรโดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
๒. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินการจัดทา
หลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงแรมสบาย รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
มีลักษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกำหนดควำมมำกน้อย
ตำมระดับควำมพึงพอใจ โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมำยถึง
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
๔
หมำยถึง
ระดับควำมพึงพอใจมำก
๓
หมำยถึง
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
๒
หมำยถึง
ระดับควำมพึงพอใจน้อย
๑
หมำยถึง
ระดับควำมพึงพอใจน้อยมำก
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนน จำกคะแนนที่ได้นำมำหำค่ำคะแนนเฉลี่ยและแปล
ควำมหมำยคะแนนโดยอำศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยมำก

-๔๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

รายการประเมิน
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ
ควำมเหมำะสมของวิทยำกร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ของท่ำนก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ของท่ำนหลังเข้ำร่วมกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร
ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร
บรรยำกำศในกำรปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร
ควำมเหมำะสมเรื่องกำรอำนวยกำร เช่น
- กำรลงทะเบียน
- เอกสำรประกอบกำรประชุม
- สถำนที่ในกำรจัดประชุมสัมมนำ
- ระยะเวลำ
- โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดประชุมสัมมนำ
- อำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ควำมเหมำะสมในภำพรวม

๔.๒๐
๔.๓๗
๓.๑๑

ระดับ
มำก
มำก
ปำนกลำง

๔.๑๗

มำก

๔.๐๓
๔.๔๐
๔.๕๗
๔.๔๖

มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก

๔.๕๔

มำกที่สุด

X

ผลกำรประเมินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบของมหำวิทยำลัยบูรพำ จำนวนผู้เข้ำร่วม ๓๘ คน เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมของกำรจัดโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๔ เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อพบว่ำอยู่ในระดับมำกที่สุด ระดับมำก และระดับปำนกลำง เรียงลำดับตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลำดับ
ได้แก่
ลำดับดับที่ ๑ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร ค่ำเฉลี่ย ๔.๕๗
ลำดับดับที่ ๒ ควำมเหมำะสมเรื่องกำรอำนวยกำร
ค่ำเฉลี่ย ๔.๔๖
ลำดับดับที่ ๓ บรรยำกำศในกำรปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร ค่ำเฉลี่ย ๔.๔๐

-๕ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘
๙

เรื่อง
แสงไฟในห้องประชุมไม่เพียงพอ ไม่เหมำะกับกำรจัดกิจกรรมกำรอ่ำนและ
กำรเขียน
ควรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมือนกัน
ทั้งมหำวิทยำลัย ส่งผลให้เกิดควำมสะดวกในกำรทำงำน
ควรจัดประชุมในเวลำที่กระชับกว่ำนี้ เนื่องจำกเนื้อหำที่มำอบรมสำมำรถ
อบรมเสร็จได้ภำยใน ๑ วัน
ควรจัดรูปแบบเสวนำ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นมำกกว่ำมีวิทยำกร
บรรยำย ยกตัวอย่ำงปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเสนอหลักสูตร ฯลฯ
เพื่อง่ำยต่อกำรจดจำมำกกว่ำกำรบรรยำยควำมรู้
ควรจัดโครงกำรอบรมแบบนี้ทุกปี เพรำะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยสำยงำน
เดียวกัน เพื่อให้มีแนวทำงในกำรดำเนินกำร กำรแก้ไขปัญหำและควรมี
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมโครงกำรอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับรู้ข้อมูล
ตอบข้อซักถำมได้ เช่น ตัวแทนจำกกองทะเบียน ตัวแทนจำกสำนัก
คอมพิวเตอร์
ในภำพรวมในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ดีมำก (คู่สร้ำงคู่สม)
อยำกให้มีกำรฝึกปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่เข้ำใจมำกกว่ำนี้
อยำกให้มีกำรเชิญวิทยำกร โดยเชิญรองฝ่ำยวิชำกำร ผู้ช่วยฝ่ำยวิชำกำร
ประธำนสำขำวิชำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มำทำควำมเข้ำใจด้วย
อยำกให้มีกำรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดทำ มคอ. ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำเป็น มคอ. ที่เป็น Best practice และนำไปใช้เป็นแม่แบบ
มหำวิทยำลัยควรมีกำรคัดเลือกและนำ มคอ. ที่ดีมำเผยแพร่และเป็น
ตัวอย่ำงกำรเขียน

ความถี่
๒
๒
๑
๑
๙

๑
๑
๑
๑

-๖ภาพกิจกรรม
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