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การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ดานแผนและงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแกประการที่หนึ่งเพื่อพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ดานแผนและงบประมาณ และประการที่สอง เพื่อประเมินความเปนไปได

ของหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ดานแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      สวนสุนันทา

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยใชแนวคิดของ QFD, ISO 9000, 

Bloom,Taba พรอมทั้งใชเครื่องมือคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 

10 คน  กลุมบุคลากรจํานวน  20 คน  และกลุมผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  ในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการเพื่อใหไดผลลัพธการฝกอบรมที่นํามาออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการฝกอบรม

เจาหนาที่ดานแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกอบดวยเนื้อหาที่

จําเปน 4 เร่ืองคือ 1.เรื่องความรูดานการบริหารงบประมาณ 2. เร่ืองการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 

3. เร่ืองการวางแผนและการติดตามงบประมาณ 4. เรื่องการปรับปรุงและพัฒนางาน  และให

ผูเชี่ยวชาญดานแผนและงบประมาณ ตรวจสอบความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  และ

ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝกอบรม 

ผลการพัฒนาหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวยผลลัพธทํางาน ดัชนีวัดคุณภาพการ

ฝกอบรม เปาหมาย และเครื่องมือใชในการประเมิน แลวนําหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความสอดคลองของหลักสูตร พบวาคาดัชนีความสอดคลองมีคามากกวา 0.70 ทุกประเด็น และ

นําไปกําหนดเนื้อหาสาระของชุดฝกอบรม พรอมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม พบวามี

คาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของหลักสูตรที่มากกวา 3.50 ทุกประเด็น   
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 The purposes of this research were twofold: (1) to design a training curriculum for 

planning and budgeting personnel of Suan Sunandha Rajabhat University; and (2) to 

assess the implementation feasibility of the designed curriculum.  In this research, the 

researcher designed the curriculum development process by applying the QFD and ISO 

9000 quality concepts together with curriculum development concepts of Bloom and 

Taba.  Quality tools were employed to collect data by interviewing 10 administrators, 20 

personnel, and 5 experts in order to design the training curriculum and assess its 

feasibility for implementation.  The designed training curriculum for planning and 

budgeting personnel of Suan Sunandha Rajabhat University composted of four required 

contents: (1) knowledge on budget management; (2) preparation of official petition for 

budget setting; (3) budget planning and monitoring; and (4) work improvement and 

development.  After that, experts on planning and budgeting were asked to assess the 

relevancy of the curriculum structure and the implementation feasibility of the training 

curriculum. 

 As the results, the training curriculum developed by the researcher consisted of 

performance outcomes, quality indicators of the training, goals, and evaluation tools.  

Results of relevancy assessment by experts showed that the index of concordance (IOC) 

was above 0.70 for every component of structure.  Results of implementation feasibility 

assessment by experts showed that the rating mean for implementation feasibility of every 

point was above 3.50.  
    


