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กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



คํานํา 
 

 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที ่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจันทร  
พัทยา รีสอรท จังหวดัชลบุรี โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาฯ ไดรับทราบหลักการ 
แนวคดิ วิธกีารจัดทําแผนยุทธศาสตรและวิธกีารกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวธิีการจัดทาํ SWOT Analysis การกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และประเดน็ยุทธศาสตรและรวมระดมสมองเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร 
หลักการใช Balance Scorecard การทาํแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หลักการเขยีน
โครงการแบบ log-frame และแบบ Conventional โดยมีผูเขารับการอบรมไดแก ผูบริหาร
ระดบัสูง คณบดี ผูอํานวยการสํานกั/สถาบนั ผูอํานวยการกอง/ศูนย รองคณบดี รองผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน หวัหนาสํานกังาน คณบดี/สํานัก/สถาบนั ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และ
เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานดานแผนของแตละกอง จํานวน ๒๑๔ คน 

 รายงานผลการดําเนนิงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ ประกอบดวย ๒ สวนคือ สวนท่ี ๑ รายละเอยีด
โครงการ และสวนที่ ๒ ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมสัมมนา 

 กองนโยบายและแผน หวงัวา รายงานผลการดําเนนิโครงการฉบบันี ้คงจะเปนประโยชน
แกผูเกี่ยวของ ที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานตอไป 

 
 
 

กองนโยบายและแผน 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
   หนา 
บทสรุปสําหรบัผูบรหิาร  ๑  

สวนที ่๑ รายละเอียดโครงการ  
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล  ๕ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค  ๖ 
 ๑.๓ เปาหมาย  ๖ 
 ๑.๔ ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินโครงการ  ๖ 
 ๑.๕ หลักสูตร/หวัขอการบรรยาย  ๗ 
 ๑.๖ วิทยากร  ๗ 
 ๑.๗ งบประมาณ  ๗ 
 ๑.๘ การประเมินผลโครงการ  ๘ 
 ๑.๙ ผลทีค่าดวาจะไดรับ  ๘ 

สวนที ่๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 ๒.๑ วิธกีารประเมินความพึงพอใจ ๑๐ 
 ๒.๒ สรุปผลการประเมิน ๑๑ 
 ๒.๓ ขอเสนอแนะของผูเขารวมอบรมสัมมนา ๑๔ 

ภาคผนวก 
 -  หนังสือขออนุมตัิโครงการ 
 -  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนนิโครงการ 
 -  รายชือ่ผูเขารวมโครงการ 
 -  แบบประเมินโครงการ 
 -  ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
   หนา
    
ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป ๑๑ 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของผูเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับความรูท่ีไดรับ ๑๒ 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของผูเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการนําความรู ๑๓ 
   ไปใชประโยชน 
ตารางท่ี 4  ผลการประเมินตนเองของผูเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัดโครงการ ๑๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดเม่ือวันท่ี  ๒๕ – ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  ชลจันทร พัทยา  
รีสอรท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาฯ ไดรับทราบหลักการ แนวคิดและ
วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และวิธีการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยวิธีทํา SWOT Analysis การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร 
และรวมระดมสมองเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร หลักการใช Balance 
Scorecard การทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หลักการเขียนโครงการแบบ log-frame และ
แบบ Conventional โดยมีเปาหมายของผูเขารวมโครงการรวมท้ังสิ้น ๒๑๔ คน ไดแกผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง/ศูนย รองคณบดี              
รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงานคณบดี สํานัก สถาบัน ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา 
แลเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานแผนของแตละกอง และคณะกรรมการดําเนินโครงการ หลักสูตรการอบรม
เชิงปฏิบัติการรวม ๒๐.๕ ชัว่โมง  แบงเปน การบรรยาย ๓.๕ ชัว่โมง  ฝกปฏิบัติ ๑๒.๕ ชัว่โมง        
การนําเสนอและสรุปผล ๔.๕ ชั่วโมง รวบรวมแบบประเมินโครงการไดรอยละ ๖๖.๓๖ ของผูเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินโครงการสรุปไดดังนี้ 

๑. ผลการจัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

 ๑.๑ มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน ๒๑๔ คน เปนผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 
๒๐๐ คน และคณะกรรมการดําเนินโครงการ จํานวน ๑๔ คน 

 ๑.๒ ไดรับงบประมาณดําเนินงานท้ังสิ้น ๙๕๙,๘๐๐ บาท เบิกจายจริง ๙๖๓,๖๑๓.๕๕ บาท 
จําแนกเปน 

 -  คาตอบแทน ๑๑๙,๖๐๐.๐๐  บาท   

 -  คาใชสอย ๗๘๙,๖๓๕.๐๐  บาท 

 -  คาวัสดุ   ๕๔,๓๗๘.๕๕  บาท 

๒. ผลการประเมินตนเองของผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีมีตอ 

 ๒.๑ การจัดโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓๙๔ คิดเปนรอยละ 
๘๔.๗๙ 

 ๒.๒ ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมสัมมนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๔.๑๔๙๓  คิดเปนรอยละ ๘๒.๙๙ 

 ๒.๓ การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๔.๐๘๔๕  คิดเปนรอยละ ๘๑.๖๙ 

 

 



๓. ขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา 

 ๓.๑ ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความเห็นวา การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงค จํานวน ๘๓ คน รอยละ ๕๘.๔๕ ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด  ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  
จํานวน ๒ คน  รอยละ ๑.๔๑ ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด  และไมระบุ จํานวน ๕๗ คน รอยละ ๔๐.๑๔ 
ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด 

 ๓.๒   หวัขอ/เนื้อหา ท่ีตองการใหจัดฝกอบรมครั้งตอไป 

   -  การวางแผน การติดตามประเมินผล การรายงานผล 

  -  การเขียนโครงการ/การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ/การวิเคราะหโครงการ/
การบริหารโครงการ 

  -  หลักการเขียนโครงการ/การจัดทําแผน แบบ Log Frame และแบบ Conventional 

  - การจัดทํางบประมาณและแผน 

  -  ผูบริหารมือใหม/ผูบริหารมืออาชีพ 

 -  ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร 

  -  การบรหิารเชงิกลยุทธศาสตร 

 ๓.๓ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  -  ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกทาน (อรม. รองอรม. ผช.อรม.) ควรเขารวมใน
การประชุมสัมมนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกันคิดและกําหนดกลยุทธ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ควรรับทราบขอมูลจากการวิเคราะห SWOT เพราะเปนสิ่งท่ีเกิดจากการระดมสมองของ
บุคลากรท่ีถูกเลือกมาใหปฏิบัติหนาท่ีในการทําแผนกลยุทธ ควรนําสิ่งท่ีไดจากการสัมมนาไปสูการปฏิบัติ  
และควรนําขอคิดเห็น/จุดออน ท่ีไดจากการฝกอบรมไปปรับปรุง พัฒนา แกไขหรือขจัดจุดออนอยาง
จริงจัง ไมควรนําขอมูลท่ีไดไปเบี่ยงเบนขอเท็จจริงจนทําใหองคการไมเกิดการพัฒนาอยางแทจริง 

  -  ควรจัดทําเอกสารประกอบการอบรมพรอมคําอธิบายตัวอยางใหชัดเจน ไฟล/คํา
บรรยายของวิทยากร ควรข้ึนเว็บไซตเพ่ือสามารถดาวนโหลดไปศึกษาเพ่ิมเติมได 

  -  ควรใหบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการเขาอบรมดวย เพ่ือจะไดแนวคิดท่ี
หลากหลาย เปนการสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

  -  ควรมีโครงการมาสอดรับกลวิธี/มาตรการท่ีกําหนดไวเดิม และกําหนดผูรับผิดชอบใน
แตละโครงการใหชัดเจนเพ่ือเปนกลไกในการติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

  -  มหาวิทยาลัย ควรคัดเลือกโครงการท่ีโดดเดนและมีความเปนไปไดสูงในเชิงผลลัพธท่ี
สามารถตอบสนองหรือสอดรับกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการใหประสบผลสําเร็จจริง
เปนรูปธรรมท่ีสามารถจับตองได โดยจะตองมีหลาย ๆ หนวยงานมาดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกัน 

  -  วิทยากรควรเพ่ิมผูชวยวิทยากรมากกวานี้ 



  -  วิทยากรควรหาความรู แนวคิด และวิธีการใหผูเขารับการอบรมท่ียังไมเคยเขาอบรม
ในดานนี้ 

  -  ควรเชิญวิทยากรจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงแงคิดท่ีหลากหลาย 

  -  สถานท่ีจัดอบรม / หองน้ํา ไมเพียงพอกับผูเขารับการอบรม 

  -  ความพรอมของหองพัก/ควรมีระบบเครือขายไรสายท่ีมีประสิทธิภาพ/อาหารไม
อรอย/ไมเพียงพอ 

  -  ควรจัดอบรมในชวงปดเทอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๑ 
 

รายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การทบทวนยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



สวนที่ ๑ 

รายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดประกาศใชยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนกรอบกําหนดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ และไดมีการทบทวน
ปรับปรุงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ เปนประจําเรื่อยมา และไดมีการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร
ครั ้งลาสุด เมื ่อปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๔ ซึ ่งได มีการทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ กลวิธีและมาตรการ และไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน (Target) เพื่อใช
เปนกรอบในแผนระยะยาวไวแลว (พ.ศ.๒๕๖๕) แลวนั้น 
 จากการท่ีบริบท สิ่งแวดลอม ปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกรมีการ
ปรับเปลี ่ยนและเขามามีบทบาทตอการดําเนินงานขององคกรมากขึ ้นทุกขณะ และจากการที ่
มหาวิทยาลัย ฯ ไดมีการทบทวนยุทธศาสตร  การกําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ฯ ใหมีความเหมาะสมตอสภาวการณที่ปรับเปลี่ยน  การวิเคราะหและตัดสินใจกําหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานตลอดจนกลวิธี / มาตรการ  เพื ่อใหบรรลุถึงทิศทางและ
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดขึ้น  ตลอดจนการกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จและคาเปาหมายความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดท้ังระดับผลลัพธและระดับผลผลิต เพ่ือใชเปนกรอบดําเนินงานในแผนระยะสั้น (แผนระยะ  ๕ ป) 
และระยะปานกลาง (แผนระยะ ๑๐ ป) และแผนระยะยาว (แผนระยะ ๑๕ ป) ของหนวยงานและของ
มหาวิทยาลัย ฯ ไปแลว นัน้  มหาวิทยาลัย ฯ ไดจัดทํา(ราง)ทบทวนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ ขึ้น 
เพือ่ใหผู บริหารทั้งระดับสูง ระดับกลางและผูมีสวนไดเสียไดรวมกันวิพากษ(ราง)ทบทวนยุทธศาสตร
ดังกลาว เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ใหสมบูรณและสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ฯ 
 การบริหารบนภาวการณเปลี ่ยนแปลง จําเปนที่จะตองนําแนวคิดการจัดการผลการ
ดําเนินงานขององคกรมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและทันตอสภาวการณ
ปรับเปลี ่ยนองคกร โดยการนําเทคนิคการฝกอบรมระดมความคิดตาง ๆ เขามาใชเพื ่อใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวม และความเห็นพองตองกันในทิศทางและเปาหมายของทุกคนในองคกร (Share 
Vision) โดยเริ ่มจากการสรางความเขาใจรวมกันถึงความจําเปนในการจัดการผลการดําเนินงานของ
องคกร แลวนําขอมูลการวิเคราะหศักยภาพการแขงขันขององคกรจากสถานการณปจจุบัน ทั้งวิสัยทัศน 
ภารกิจ กลยุทธ รวมทัง้การจัดทําตัวชีว้ัดผลงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธให
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน   

จากเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ขึ้นเพื่อรวมกันพิจารณากําหนดยุทธศาสตร สําหรับใชเปนกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 
และนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ฯ ตอไป 

 



๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดรับความรู ความเขาใจ ประสบการณ เกี่ยวกับ บริบท
สิง่แวดลอม ปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีการเปลีย่นแปลง และมีผลกระทบตอการบริหารและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ 

๒.  เพือ่สงเสริมการมีสวนรวมในการวิเคราะห และประเมินปจจัยแวดลอมของมหาวิทยาลัย 
และการนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

๓.  เพื่อใหผู เขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดแบงกลุ ม ระดมสมองรวมวิพากษ (ราง)ทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 

๔.  เพือ่ใหผู เขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดรับความรู  ความเขาใจในการกําหนดและเขียน
โครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

๕.  เพือ่ใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ  ไดแบงกลุม ระดมสมองรวมกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตร และรวมพิจารณากรณีตัวอยาง โครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สามารถสงผลใหยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายตามเปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตร นั้น ๆ ตลอดจนกําหนดตัวชีว้ัดการบรรลุความสําเร็จและแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ  กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรมตลอดจนรวมกําหนด
ผูรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ 

๖.  เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดระดมสมองรวมพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ของหนวยงานตลอดจนกําหนด โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

๑.๓ เปาหมาย 
 กลุมเปาหมายรวมจํานวน         ๒๑๒        คน  ประกอบดวย 
 - ผูบริหารระดับสูง (CEO)      รวม   ๑๒   คน 
 - คณบด ี / ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน / กอง / ศูนย  รวม   ๒๒   คน 
 - รองคณบด ี/ รองผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน / กอง  รวม   ๓๖   คน 
 - ผูชวยคณบดี      รวม   ๓๗   คน 
 - หัวหนาสํานักงานคณบดี /สํานัก / สถาบัน รวม   ๑๒   คน 
 - หัวหนาสาขาวิชาของทุกคณะ     รวม   ๔๐   คน 
 - หัวหนางานแผน คณะ / สํานัก /สถาบัน รวม ๑๒   คน 
 - บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานแผน หนวยงานสนับสนุน  รวม   ๑๔   คน 
  หนวยงานละ ๑ คน  
 - หัวหนางาน  กองนโยบายและแผน     รวม     ๕   คน 
 - วทิยากรและทีมงานผูชวยวิทยากร    รวม     ๖   คน 
 - คณะกรรมการดําเนินงาน และพนักงานขับรถยนต  รวม    ๑๖  คน 
 

๑.๔ ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 วันพุธท่ี   ๒๕   ถึงวันศุกรท่ี  ๒๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๕  ณ ชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี   



๑.๕ หลักสูตร/หัวขอการบรรยาย 
 ๑. การบรรยาย เรือ่ง บริบท สิง่แวดลอม ปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีการเปลีย่นแปลง 
และมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  (รองศาสตราจารย ดร. ดํารงค  วัฒนา) (๒ ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค  เพื ่อใหทราบถึง บริบท สิ ่งแวดลอม ปจจัยและเงื ่อนไขตาง ๆ ที ่มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 ๒. การฝกปฏิบัติการ (Workshop)  โดยการแบงกลุมระดมสมองเพ่ือรวมวิพากษ (ราง) การ
ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการกําหนดประเด็น 
SWOT ดวยการประเมินใหน้ําหนักคะแนน SWOT โดยทีมวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.
ดํารงค วัฒนาและคณะ) จํานวน ๖ คน และวิทยากรภายใน จํานวน ๒ คน (จํานวน ๔ ชั่วโมง) 
 ๓. การบรรยาย เรื่อง การกําหนดและเขียนโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบและงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร. ดํารงค 
วัฒนา) (๑.๕ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบแนวทางการกําหนดและเขียนโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ๔. การฝกปฏิบัติการ (Workshop) โดยการแบงกลุมระดมสมองเพื่อการกําหนดและเขียน
โครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบและงบประมาณ และรวมพิจารณากรณีตัวอยาง โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร สามารถสงผลใหยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายตามเปาประสงคของประเด็น 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทีมวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ (รอง
ศาสตราจารย .ดร.ดํารงค วัฒนาและคณะ) จํานวน ๖ คน และวิทยากรภายใน จํานวน ๒ คน (จํานวน 
๓.๕ ชั่วโมง) 

๕. การฝกปฏิบัติการ (Workshop) โดยการระดมสมองรวมพิจารณากําหนดตัวชีว้ัดการ
บรรลุความสําเร็จ ตามโครงการ/กิจกรรม โดยทีมวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย .ดร.ดํารงค 
วฒันาและคณะ) จํานวน ๖ คน และวิทยากรภายใน จํานวน ๒ คน (จํานวน ๒ ชั่วโมง) 
 ๖. การฝกปฏิบัติการ (Workshop) โดยการแบงกลุมรวมพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรของ
หนวยงานตลอดจนกําหนดโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร. ดํารงค   วัฒนาและคณะ) จํานวน ๖ คน และวิทยากร
ภายใน จํานวน ๒ คน (จํานวน ๓ ชั่วโมง)  

๑.๖ วิทยากร 

 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและทีมงาน จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑.๗ งบประมาณ  จํานวน ๙๕๙,๘๐๐ บาท 

 คาตอบแทน ๑๑๙,๖๐๐  บาท 
 คาใชสอย ๗๘๓,๖๘๐  บาท 
 คาวัสดุ    ๕๖,๕๒๐  บาท 



๑.๘ การประเมินผลโครงการ 

๑.   ใชวิธีการสังเกต การรับรู ความเขาใจและความรวมมือการทบทวนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ฯ  ของผูเขารวมอบรมสัมมนา 
 ๒. ใชแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

๑.๙ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. ผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ บริบท สิ่งแวดลอม ปจจัย
และเงื ่อนไขตาง ๆ ทีมี่การเปลีย่นแปลงและมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ฯ 
 ๒.   ผู เขารวมอบรมสัมมนา ฯ  ไดรวมวิพากษ (ราง) การทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ๓. ผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ  ไดรับความรู ความเขาใจในการกําหนดและเขียนโครงการ 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบและงบประมาณ 
 ๔. ผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ  ไดรวมกําหนดและเขียนโครงการ/กิจกรรมเพื่อดําเนินการให
บรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตร 
 ๕. ผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดรับความรู ความเขาใจ จากการรวมพิจารณากรณีตัวอยาง
ของโครงการ/กิจกรรมที ่สอดคลองกับยุทธศาสตร และสามารถสงผลใหยุทธศาสตรบรรลุตาม
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร นั้น ๆ 
 ๖. หนวยงานผูเขารวมอบรมสัมมนา ฯ ไดยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๒ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมสัมมนา 

 

๒.๑ วิธีการประเมินความพึงพอใจ 

 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง   การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมสัมมนาฯ 
ครั้งนี้ ใชประชากรท้ังหมดไดแก ผูเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน    
๑๗๐ คน 

 ๒) เครื่องมือท่ีใชในแบบประเมินโครงการ     โดยใหผูเขารวมอบรมสัมมนาประเมินตนเอง
ในวันสุดทายของการอบรมสัมมนา มีท้ังหมด ๓ ตอนประกอบดวย 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี ๒ การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 ตอนท่ี ๓ การดําเนินโครงการ 

 ๓) การรวบรวมขอมูล  ดําเนินการโดยการแจกแบบประเมินโครงการใหกับผูเขาอบรม
สัมมนาทุกคน และเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการในวันสุดทายของการจัดโครงการ 

 ๔) การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ๕) เกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น 

 มากท่ีสุด ใหคะแนน ๕ คะแนน 
 มาก   ใหคะแนน ๔ คะแนน 
 ปานกลาง ใหคะแนน ๓ คะแนน 
 นอย   ใหคะแนน ๒ คะแนน 
 นอยท่ีสุด ใหคะแนน ๑ คะแนน 

 เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย แบงชวงของระดับความคิดเห็นท่ีไดรับเปน ๓ ชวง คือ ระดับมาก 
ระดับปานกลางและระดับนอย โดยคิดชวงหางจาก 

    คะแนนสงูสดุ-คะแนนต่ําสุด    = ๕-๑   = ๑.๓๓ 
      จํานวนชวงความคิดเห็น           ๓ 

จะไดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง ๑.๐๐-๒.๓๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใน ระดับนอย 
ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง ๒.๓๔-๓.๖๗ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใน ระดับปานกลาง 
ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง ๓.๖๘-๕.๐๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใน ระดับมาก 

 



๒.๒ สรุปผลการประเมิน 

 การประเมินโครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผูเขารวมอบรมสัมมนาฯ จํานวนท้ังสิ้น ๒๑๔ คน  ไดรับ
แบบประเมินโครงการจํานวน ๑๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๓๖ ราละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ขอมูลท่ัวไป 

  ผูเขารวมอบรมสัมมนาท่ีตอบแบบประเมินโครงการมีท้ังสิ้น ๑๔๒ คน เปนเพศชาย 
รอยละ ๓๙.๔๔ และเพศหญิงรอยละ ๖๐.๕๖  ตําแหนงสวนใหญเปนหัวหนาสาขาวิชา / หัวหนางาน 
จํานวน ๔๗ คน รอยละ ๓๓.๑๐ รองลงไป คือ อ่ืนๆ เชน เจาหนาท่ีดานแผน  จํานวน ๒๕ คน รอยละ 
๑๗.๖๑  ผูชวยคณบดี จํานวน ๒๓ คน รอยละ ๑๖.๒๐ รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  
จํานวน ๑๙ คน รอยละ ๑๓.๓๘   

ตารางท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลท่ัวไป จาํนวน รอยละของ

กลุมเปาหมาย  
รอยละของ 
กลุมตัวอยาง 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
๕๖ 
๘๖ 

 
- 
- 

 
๓๙.๔๔ 
๖๐.๕๖ 

ตําแหนง 
     ผูบริหารระดับสูง 
     คณบด ี/ ผอ. (สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย) 
     ผูชวยคณบดี 
     หัวหนาสํานักงานคณบดี/สํานัก/สถาบัน 
     รองคณบดี/รองผอ.สํานัก/สถาบัน 
     หัวหนาสาขาวิชา 
     อ่ืน ๆ 

 
๒ 

๑๕ 
๒๓ 
๑๑ 
๑๙ 
๔๗ 
๒๕ 

 
๑๖.๖๗ 
๖๘.๑๘ 
๖๒.๑๖ 
๙๑.๖๗ 
๕๒.๗๘ 

๑๑๗.๕๐ 
๘๓.๓๓ 

 
๑.๔๑ 

๑๐.๕๖ 
๑๖.๒๐ 
๗.๗๕ 

๑๓.๓๘ 
๓๓.๑๐ 
๑๗.๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ๒.๒.๒ การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ) 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา ท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ (ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ) ตามตารางท่ี ๒ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวม ๔.๑๔๙๓ คิดเปนรอยละ ๘๒.๙๘๖ โดยผูเขารวมสัมมนามีความเห็นวา ไดรับความรูจากการ
บรรยายเรื่องบริบทการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มากท่ีสุด   มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ๔.๒๔ 
รอยละ ๘๔.๘๐ รองลงไปคือ การฝกปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย การฝก
ปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรของหนวยงาน การบรรยายเรื่องการกําหนดและเขียนโครงการ กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและงบประมาณของมหาวิทยาลัย และการฝกปฏิบัติการกําหนดและเขียนโครงการกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีคาเฉลี่ยอยู  ในระดบัมาก คือ ๔.๒๐, ๔.๑๓, ๔.๐๘ 
และ ๔.๐๘ คิดเปนรอยละ ๘๔.๐๐, ๘๒.๖๐, ๘๑.๖๐ และ ๘๑.๖๐ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี ๒ การประเมินตนเองของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (ความรูท่ี
ไดจากการเขารวมโครงการ) 

หัวขอ 
ผลการประเมินตนเอง 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา เฉลี่ย 
คา เบีย่งเบน
มาตรฐาน ระดับ 

๑.การบรรยายเรื่อง
บรบิทการบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลยั 

๔๓ 
(๓๐.๒๘) 

๙๐ 
(๖๓.๓๘) 

๙ 
(๖.๓๔) 

-  -   ๔.๒๔ 
(๘๔.๘๐) 

.๕๕๘ มาก 

๒. การบรรยายเรื่อง
การกําหนดและเขียน
โครงการ กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

๓๓ 
(๒๓.๒๔) 

๙๐ 
(๖๓.๓๘) 

๑๗ 
(๑๑.๙๗) 

๒
(๑.๔๑) 

- ๔.๐๘ 
(๘๑.๖๐) 

.๖๓๖ มาก 

๓. การฝกปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

๔๓ 
(๓๐.๒๘) 

๘๖ 
(๖๐.๕๖) 

๑๒ 
(๘.๔๕) 

๑ 
(๐.๗๐) 

- ๔.๒๐ 
(๘๔.๐๐) 

.๖๑๔ มาก 

๔. การฝกปฏิบัติการ
กําหนดและเขียน
โครงการกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

๓๓ 
(๒๓.๒๔) 

๘๘ 
(๖๑.๙๗) 

๒๑ 
(๑๔.๗๙) 

- - 
 

๔.๐๘ 
(๘๑.๖๐) 

.๖๑๓ มาก 

๕. การฝกปฏิบัติการ
จัดทํายุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

๓๖ 
(๒๕.๓๕) 

๙๑ 
(๖๔.๐๘) 

๑๔
(๙.๘๖) 

- ๑ 
(.๗๐) 

๔.๑๓ 
(๘๒.๖๐) 

.๖๓๓ มาก 

รวม 
     ๔.๑๔๙๓ 

(๘๒.๙๘๖) 
.๕๐๖๖๖ มาก 



 ๒.๒.๒ การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (การนําความรูไปใชประโยชน) 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา ท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ (การนําความรูไปใชประโยชน) ตามตารางท่ี ๓ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 
๔.๐๘๔๕ คิดเปนรอยละ ๘๑.๖๙ โดยผูเขารวมสัมมนามีความเห็นวาการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน
เรื่องการบรรยายเรื่องบริบทการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ 
๔.๑๓ รอยละ ๘๒.๖๐ รองลงไปคือ การฝกปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย การ
ฝกปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรของหนวยงาน การฝกปฏิบัติการกําหนดและเขียนโครงการกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและงบประมาณของมหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่องการกําหนดและเขียนโครงการ 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือ ๔.๑๐, ๔.๐๘, 
๔.๐๖ และ ๔.๐๔ คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๐, ๘๑.๖๐, ๘๑.๒๐ และ ๘๐.๘๐ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๓ การประเมินตนเองของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (การนํา
ความรูไปใชประโยชน) 

หัวขอ 
ผลการประเมินตนเอง 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา เฉลี่ย 
คา เบีย่งเบน
มาตรฐาน ระดับ 

๑.การบรรยายเรื่อง
บรบิทการบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลยั 

๓๘ 
(๒๖.๗๖) 

๘๕ 
(๕๙.๘๖) 

๑๙ 
(๑๓.๓๘) 

-  -   ๔.๑๓ 
(๘๒.๖๐) 

.๖๒๑ มาก 

๒. การบรรยายเรื่อง
การกําหนดและเขียน
โครงการ กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

๓๑ 
(๒๑.๘๓) 

๘๘ 
(๖๑.๙๗) 

๒๑ 
(๑๔.๗๙) 

๒
(๑.๔๑) 

- ๔.๐๔ 
(๘๐.๘๐) 

.๖๕๑ มาก 

๓. การฝกปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

๓๒ 
(๒๒.๕๔) 

๙๒ 
(๖๔.๗๙) 

๑๘ 
(๑๒.๖๘) 

-  - ๔.๑๐ 
(๘๒.๐๐) 

.๕๘๗ มาก 

๔. การฝกปฏิบัติการ
กําหนดและเขียน
โครงการกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

๒๙ 
(๒๐.๔๒) 

๙๔ 
(๖๖.๒๐) 

๑๘ 
(๑๒.๖๘) 

๑  
(.๗๐) 

- 
 

๔.๐๖ 
(๘๑.๒๐) 

.๕๙๘ มาก 

๕. การฝกปฏิบัติการ
จัดทํายุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

๓๓ 
(๒๓.๒๔) 

๘๙
(๖๒.๖๘) 

๑๙
(๑๓.๓๘) 

๑ 
(.๗๐) 

- ๔.๐๘ 
(๘๑.๖๐) 

.๖๒๔ มาก 

รวม 
     ๔.๐๘๔๕ 

(๘๑.๖๙) 
.๕๒๘๕๒ มาก 

 



 ๒.๒.๓  การดําเนินโครงการ 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอการดําเนินโครงการ ตาม
ตารางท่ี ๔ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ๔.๓๖๒๐ คิดเปนรอยละ ๘๗.๒๔ โดยผูเขารวม
สัมมนามีความเห็นตอ วิทยากร มีความเหมาะสมกับหัวขอการอบรม มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก คือ ๔.๖๐ รอยละ ๙๒.๐๐  รองลงไปคือ เนื้อหาในการบรรยายมีความสอดคลองกับหัวขอการ
อบรมสมัมนา  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ความพรอมของผูจัดโครงการ และการฝกปฏิบัติ  
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ๔.๕๔, ๔.๓๐ ๔.๒๐ และ ๔.๑๖  คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๐, ๘๖.๐๐, 
๘๔.๐๐ และ ๘๓.๒๐ ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินตนเองของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอการดําเนินโครงการ 

หัวขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
คา 

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

๑.วิทยากร มคีวาม
เหมาะสมกับหัวขอการ
อบรม 

๘๙ 
(๖๒.๖๘) 

๔๙
(๓๔.๕๑) 

๔  
(๒.๘๒) 

-    -   ๔.๖๐ 
(๙๒.๐๐) 

.๕๔๗ มาก 

๒. เน้ือหาในการบรรยาย
มีความสอดคลองกับ
หัวขอการอบรมสัมมนา 

๘๒
(๕๗.๗๕) 

๕๕
(๓๘.๗๓) 

๕
(๓.๕๒) 

- - ๔.๕๔ 
(๙๐.๘๐) 

.๕๖๖ มาก 

๓. เอกสารประกอบการ
อบรมสมัมนา 

๕๖
(๓๙.๔๔) 

๗๖ 
(๕๓.๕๒) 

๗ 
(๔.๙๓) 

๓   
(๒.๑๑) 

- ๔.๓๐ 
(๘๖.๐๐) 

.๖๖๓ มาก 

๔. การฝกปฏบิตั ิ ๔๐
(๒๘.๑๗) 

๘๘ 
(๖๑.๙๗) 

๑๑ 
(๗.๗๕) 

๓ 
(๒.๑๑) 

- ๔.๑๖ 
(๘๓.๒๐) 

.๖๔๘ มาก 

๕. ความพรอมของผูจัด
โครงการ 

๔๕
(๓๑.๖๙) 

๘๔
(๕๙.๑๕) 

๑๑
(๗.๗๕) 

๑       
(.๗๐) 

๑ 
(.๗๐) 

๔.๒๐ 
(๘๔.๐๐) 

.๖๖๙ มาก 

รวม 
     ๔.๓๖๒๐ 

(๘๗.๒๔) 
.๔๗๕๗๖ มาก 

 
 

๒.๓ ขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา 

 ๒.๓.๑ ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความเห็นวา การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงค จํานวน ๘๓ คน รอยละ ๕๘.๔๕ ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด  ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  
จํานวน ๒ คน  รอยละ ๑.๔๑ ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด  และไมระบุ จํานวน ๕๗ คน รอยละ ๔๐.๑๔ 
ของผูตอบแบบสอบท้ังหมด 

 ๒.๓.๒ หวัขอ/เนื้อหา ท่ีตองการใหจัดฝกอบรมครั้งตอไป 

  -  การวางแผน การติดตามประเมินผล การรายงานผล 



  -  การเขียนโครงการ/การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ/การวิเคราะหโครงการ/
การบริหารโครงการ 

  -  หลักการเขียนโครงการ/การจัดทําแผน แบบ Log Frame และแบบ Conventional 

  - การจัดทํางบประมาณและแผน 

  -  ผูบริหารมือใหม/ผูบริหารมืออาชีพ 

 -  ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร 

  -  การบรหิารเชงิกลยุทธศาสตร 

 ๒.๓.๓ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  -  ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกทาน (อรม. รองอรม. ผช.อรม.) ควรเขารวมใน
การประชุมสัมมนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกันคิดและกําหนดกลยุทธ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ควรรับทราบขอมูลจากการวิเคราะห SWOT เพราะเปนสิ่งท่ีเกิดจากการระดมสมองของ
บุคลากรท่ีถูกเลือกมาใหปฏิบัติหนาท่ีในการทําแผนกลยุทธ ควรนําสิ่งท่ีไดจากการสัมมนาไปสูการปฏิบัติ  
และควรนําขอคิดเห็น/จุดออน ท่ีไดจากการฝกอบรมไปปรับปรุง พัฒนา แกไขหรือขจัดจุดออนอยาง
จริงจัง ไมควรนําขอมูลท่ีไดไปเบี่ยงเบนขอเท็จจริงจนทําใหองคการไมเกิดการพัฒนาอยางแทจริง 

  -  ควรจัดทําเอกสารประกอบการอบรมพรอมคําอธิบายตัวอยางใหชัดเจน ไฟล/คํา
บรรยายของวิทยากร ควรข้ึนเว็บไซตเพ่ือสามารถดาวนโหลดไปศึกษาเพ่ิมเติมได 

  -  ควรใหบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการเขาอบรมดวย เพ่ือจะไดแนวคิดท่ี
หลากหลาย เปนการสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

  -  ควรมีโครงการมาสอดรับกลวิธี/มาตรการท่ีกําหนดไวเดิม และกําหนดผูรับผิดชอบใน
แตละโครงการใหชัดเจนเพ่ือเปนกลไกในการติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

  -  มหาวิทยาลัย ควรคัดเลือกโครงการท่ีโดดเดนและมีความเปนไปไดสูงในเชิงผลลัพธท่ี
สามารถตอบสนองหรือสอดรับกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการใหประสบผลสําเร็จจริง
เปนรูปธรรมท่ีสามารถจับตองได โดยจะตองมีหลาย ๆ หนวยงานมาดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกัน 

  -  วิทยากรควรเพ่ิมผูชวยวิทยากรมากกวานี้ 

  -  วิทยากรควรหาความรู แนวคิด และวิธีการใหผูเขารับการอบรมท่ียังไมเคยเขาอบรม
ในดานนี้ 

  -  ควรเชิญวิทยากรจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงแงคิดท่ีหลากหลาย 

  -  สถานท่ีจัดอบรม / หองน้ํา ไมเพียงพอกับผูเขารับการอบรม 

  -  ความพรอมของหองพัก/ควรมีระบบเครือขายไรสายท่ีมีประสิทธิภาพ/อาหารไม
อรอย/ไมเพียงพอ 

  -  ควรจัดอบรมในชวงปดเทอม 



ภาคผนวก 
 

 

  
 




































































































