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บทที่ 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิพรรณนาความ (Descriptive Research) เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูแบบผสมผสานวธิ ี (Mixed Methodology) ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ มวีธิดีาํเนินการ
ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 
แหล่งข้อมลู /ประชากร และกล ุ่มเป้าหมายในการวิจยั 
 แหล่งขอ้มูลในการวจิยัครัง้น้ี มกีารดําเนินการแบ่งเป็น 3 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของ
การวจิยั ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
  การศึกษาในตอนน้ี เป็นการศึกษาสภาพหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ทําการศกึษาโดยการวเิคราะห์เอกสารดว้ย
แบบบนัทกึขอ้มลู ซึง่เอกสารทีใ่ชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูไดแ้ก่ 
  1.  เอกสารหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงครามทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2555-2560 โดยพจิารณา 
   1.1 จาํนวนหลกัสตูรทัง้หมด 
   1.2 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
   1.3 จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 
   1.4 ระยะเวลาในการรบัทราบหลกัสตูรจากสกอ. 
  2.  ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงคราม ประจาํปีการศกึษา 2558 
 ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรและข้อเสนอแนะในการพฒันา
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณวุฒิระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอ ุดม 
ศึกษา พ.ศ. 2558 
  การศกึษาในตอนนี้ เป็นการศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 เกีย่วกบัระดบัการปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะ
ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามแนวทางการพฒันา
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หลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ ทําการศกึษาโดยใชแ้บบสอบถาม สอบถามอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
62 หลกัสตูร จาํนวน 337 คน 
 ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหล กัสูต รของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558  
  การศึกษาในตอนน้ี  เป็นการนําเสนอแนวทางที่ควรจะเป็นในการพัฒนา
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ระดับการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยั ตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ ร่วมกบัขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ประจําหลกัสูตรเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร แล้วผู้วจิยัจดัทําเป็น “ร่าง” แนวทางการพฒันา
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม หลงัจากนัน้ทาํการตรวจสอบ
โดยใชป้ระเดน็คําถามหลกัเกี่ยวกบัความเหมาะสม และเป็นไปไดต้ามบรบิทของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิูลสงคราม ในการจดัสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลยัและ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจหลกัสตูรจากสกอ. รวม 9 คน ไดแ้ก่  
   1. รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีกว้ รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ วจิยัและ
บรกิารวชิาการ 
   2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐริา ทบัทมิ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 
   3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุขแกว้ คําสอน อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 
คณะครศุาสตร ์
   4. อาจารย์ ดร.วรารตัน์ วรริกัษ์ อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ อดีตรองคณบดีฝ่าย
วชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 
   6. รองศาสตราจารย ์ดร.ธชัคณิน จงจติวมิล อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและ
วจิยั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยวรรณ ศุภวทิติพฒันา รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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   9. คุณอธพิงศ ์ครสูอนด ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจหลกัสตูรจาก สกอ. 
 
การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ 1) แบบบนัทกึขอ้มูลสภาพของหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา 2) แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะ
ในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 3) ประเดน็คาํถามหลกัใน
การจดัสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ โดยผูว้จิยัมขี ัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่งมอื ดงัน้ี 
 1. แบบบนัทึกข้อมลู สภาพของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 
  ขัน้ตอนในการดําเนินการ เป็นการวเิคราะห์สภาพของหลกัสูตรที่เปิดสอนในปี
การศกึษา 2555-2560 ไดแ้ก่ 
   1.1 ศกึษาเอกสารหลกัสูตรทีเ่ป็นแหล่งขอ้มูล และกําหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษา 
ไดแ้ก่ 
    1.1.1 จาํนวนหลกัสตูรทัง้หมด 
    1.1.2 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
    1.1.3 จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 
    1.1.4 ระยะเวลาในการรบัทราบหลกัสตูรจากสกอ. 
   1.2 สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูตามประเดน็ทีก่าํหนด 
   1.3 นําเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สาํหรบัในการวเิคราะหเ์อกสาร 
   1.4 นําแบบบันทึกข้อมูลที่ผ่ านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ป รึกษา
วทิยานิพนธม์าทาํการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้จดัทาํเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชจ้รงิ 
 2. แบบสอบถาม  เกี่ยวกบัระดบัการปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันา
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
  ขัน้ตอนในการดาํเนินการ ไดแ้ก่  
   2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
   2.2 กําหนดประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติ  ปัญหาที่พบ  และ
ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามหลกัการ
พฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ โดยเลือกสมัภาษณ์อาจารย์ประจําหลกัสูตรจากคณะต่างๆ 
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จํานวน 6 คณะๆ ละ 2 คน เพื่อไดข้อ้มูลแลว้นํามาสงัเคราะหเ์ป็นแนวทางในการสรา้งประเดน็
คาํถามในแบบสอบถาม 
   2.3 สร้างแบบสอบถาม เรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558” โดยประเดน็
คําถามไดม้าจากการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เกีย่วกบัวธิปีฏบิตั ิปัญหาทีพ่บ และขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูร
ตามกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
    ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบปลาย
ปิด (Closed Ended) ใหเ้ลอืกตอบ และปลายเปิด (Open Ended) ใหเ้ตมิคาํ 
    ตอนที่  2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอแนะของอาจารย์
ประจําหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดม 
ศกึษา พ.ศ. 2558 มลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัให้เลอืกตอบ 
คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
    ต อ น ที่  3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม มลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
   2.4 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบ 
   2.5 นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์มาทํา
การปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้จดัทําเป็นแบบสอบถามเพื่อเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
พัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบดว้ย 
    2.5.1 รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีก้ว รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
วจิยัและบรกิารวชิาการ 
    2.5.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พทิกัษ์ อยูม่ ีรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร 
    2.5.3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐริา ทบัทมิ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันา
คุณภาพการศกึษา 
    2.5.4 รองศาสตราจารย ์ดร.สุขแกว้ คําสอน อดตีรองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจิยั คณะครศุาสตร ์
    2.5.5 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์ วริยิะสุมน อาจารยป์ระจําคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
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   2.6 สร้างแบบประเมนิแบบสอบถามสําหรบัผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
พจิารณาความเหมาะสมของประเดน็คาํถามเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรโดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา ดงัน้ี 
    +1 หมายถงึ แน่ใจว่า ประเด็นคําถามนัน้สอดคล้องกับขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
    0 หมายถงึ ไม่แน่ใจว่า ประเด็นคําถามนัน้สอดคล้องกบัขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
    -1 หมายถงึ แน่ใจว่า ประเด็นคําถามนัน้ไม่สอดคล้องกบัขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
   2.7 นําเสนอแบบสอบถามและแบบประเมินต่อผู้เชี่ยวชาญโดยขอความ
อนุเคราะหห์นงัสอืนําจากบณัฑติวทิยาลยั 
   2.8 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว มาหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) พบว่า ทุกขอ้คําถามมคี่า IOC ระหว่าง 0.60-
1.00 โดยมขีอ้เสนอแนะบางประเดน็ 
   2.9 นําแบบสอบถามที่ปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไป
ทดลองใช้กบัอาจารย์ประจําหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 30 คน เพื่อ
วเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) พบวา่แบบสอบถามมคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั 0.98  
   2.10 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมัน่แล้วมา
จดัพมิพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  
 3. ประเดน็คาํถามหลกัในการจดัสมัมนาผ ูเ้ชี่ยวชาญ  
  ขัน้ตอนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
   3.1 สรา้งประเดน็คําถามหลกัในการสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ เกี่ยวกบั
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง “ร่าง” แนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ของมหาวทิยาลยั 
   3.2 นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ประเด็นคําถาม ซึ่งประเด็นคําถามหลักที่นําไปใช้ในการดําเนินการสัมมนากลุ่มอ้างอิง
ผู้เชี่ยวชาญ หลงัจากการแนะนําตัว และนําเสนอเอกสารประกอบการสมัมนา รวมทัง้ชี้แจง
วตัถุประสงคข์องการจดัสมัมนา ไดแ้ก่ “ขอความกรณุาผ ู้เชี่ยวชาญทุกท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ของ “ ร่าง”  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม ในเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ” 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู /วิเคราะหข์้อมลู 
 ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั 
ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพหล ัก สูต ร ใน ร ะด ับ ป ริญ ญ าต รีแ ล ะ ร ะด ับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
  ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
   1.1 รวบรวมเอกสารทีเ่ป็นแหล่งขอ้มูล แลว้พจิารณาแยกแยะลงบนัทกึขอ้มูล
ในแบบทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง ตามประเดน็ทีก่ําหนด ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตรี
และระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยพจิารณาจํานวนหลกัสูตร
ทัง้หมด จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร จํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระยะเวลาในการ
รบัทราบหลกัสูตรจากสกอ. และผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ประจาํปีการศกึษา 2558 
   1.2 วิเคราะห์สภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วย
วธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา แบบแจกแจงความถีแ่ละลงขอ้สรปุ 
  ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการพัฒ นาหล ักสูต รและข้อ เสนอแนะใน
กระบวนการ พฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณวุฒิระดบัอ ุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอ ุดม 
ศึกษา พ.ศ. 2558 
  ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
   2.1 ขอหนังสอืจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ถึง
คณบดทีุกคณะ เพือ่ขอความอนุเคราะหเ์ขา้แจกแบบสอบถามใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
   2.2 สง่แบบสอบถามถงึอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนดว้ยตนเอง และตดิตาม
แบบสอบถาม ใหไ้ดก้ลบัคนืมาทัง้หมด 
   2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ลงขอ้มูลใน
โปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS  
   2.4 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS ไดแ้ก่ 
    2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบในแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้วย
ความถี ่รอ้ยละ 
    2.4.2 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม และขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามตอนที ่2 ดว้ยค่าเฉลีย่และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
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   2.5 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูรที่
เป็นการเขยีนเตมิคาํในแบบสอบถามปลายเปิด ดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา แบบลงขอ้สรปุ 
  ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิ ระดบัอ ุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558 
  ผูว้จิยัดาํเนินการจดัสมัมนากลุ่มอา้งองิผูเ้ชีย่วชาญ โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
   3.1 การเตรยีมการก่อนการสมัมนา 
    3.1.1 ผูว้จิยั วเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเกีย่วกบัระดบัการ
ปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสตูรและขอ้เสนอแนะในการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
เป็น “ร่าง” แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 ตามหลกัการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้ 
    3.1.2 จดัทําเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาในการสมัมนา โดยใส่แฟ้ม 
เอกสารประกอบดว้ย 
     1) ผลการศกึษาระดบัการปฏบิตัใินกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและ
ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
     2) “ร่าง” แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
หลกัการของทาบา 7 ขัน้ 
     3) แบบประเมนิแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
    3.1.3 ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสมัมนา ที่เลือกไว้จํานวน 9 คน โดยประสานส่ง
หนงัสอืดว้ยตนเอง 
    3.1.4 ประสานงานการเดนิทางโดยเครื่องบินของผู้เขา้ร่วมสมัมนาจาก
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและจดัรถรบัสง่ในวนัสมัมนา 
    3.1.5 จองหอ้งประชุมทปีวชิญ ์308 กบัเจา้หน้าทีข่องสาํนกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
    3.1.6 จดัเตรยีมอาหารว่าง เครื่องดื่ม จดัทาํป้ายชื่อ จดัเตรยีมของทีร่ะลกึ 
การลงทะเบยีน และเอกสารสาํหรบัแจกผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
   3.2 การดําเนินการระหว่างการสมัมนา ในวนัศุกรท์ี่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ 
หอ้งประชุมทปีวชิญ์ 308 สาํนักงานอธกิารบด ีเวลา 13.00-15.00 น. โดยผูว้จิยัดําเนินการดว้ย
ตนเองทุกขัน้ตอน ซึง่มขี ัน้ตอนดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
    3.2.1 ผูว้จิยัรบัลงทะเบยีนและแจกเอกสารประกอบการสมัมนา 
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    3.2.2 ผูว้จิยักล่าวต้อนรบัผู้เขา้ร่วมสมัมนา แนะนําตวันักศึกษา ว่าเป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 8 แนะนํา
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสมัมนาทัง้ 9 คน และแนะนําผู้สงัเกตการณ์ในการสมัมนาในครัง้น้ี
ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ผ่องลกัษม ์จติต์การุญ อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ ์และผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์ วริยิะสมุน กรรมการและเลขานุการในการสอบวทิยานิพนธ ์ 
    3.2.3 ผูว้จิยักล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการจดัสมัมนา และแนะนําเอกสาร
ประกอบการสมัมนา 
    3.2.4 ผู้วิจัยนําเสนอ “ร่าง” แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 7 ขัน้ บน LCD ด้วยโปรแกรม Power Point 
และตัง้คาํถามผูเ้ชีย่วชาญดว้ยประเดน็คาํถามหลกัในการสมัมนาในแต่ละขัน้ 
    3.2.4 ผูเ้ชีย่วชาญอภปิราย ใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในแต่ละขัน้ 
    3.2.5 ผูว้จิยัตอบขอ้ซกัถามผูเ้ชีย่วชาญและอธบิายเพิม่เตมิ และสรุปผล
ในแต่ละขัน้ 
   3.3 การดาํเนินการหลงัการสมัมนา 
    3.3.1 ภายหลงัการสมัมนาเสรจ็สิน้ ผูว้จิยักล่าวสรุปผลการพจิารณาของ
ผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ ในภาพรวมสรุปไดว้่า “ร่าง” แนวทางการพฒันากระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามหลกัการของทาบา 7 ขัน้ ทีนํ่าเสนอ
นัน้ มีความเหมาะสม เพียงแต่ควรปรบัแก้ในสาระสําคญับางประเด็น กล่าวคือ ในด้านการ
ดาํเนินการ ควรใหห้น่วยงานระดบัคณะเป็นผูด้าํเนินการ สว่นเรือ่งการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู ้
และการจดัสรรงบประมาณ ควรเป็นบทบาทของมหาวทิยาลยัในดา้นการบรหิารจดัการ 
    3.3.2 ผูว้จิยักล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลกึแด่ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนา และแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาตอบแบบประเมนิแนวทางการพฒันากระบวนการพฒันา
หลกัสตูร เพือ่ใชส้รปุผล ก่อนจบการสมัมนา 
    3.3.3 ผูว้จิยัดําเนินการจ่ายค่าตอบแทน และค่าน้ํามนัเชื้อเพลงิ และค่า
เดนิทางในการเขา้รว่มสมัมนาของผูเ้ชีย่วชาญจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
    3.3.4 ผูว้จิยัดําเนินการจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการสมัมนา 


