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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิต 
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุ
ภารกิจส าคัญดังกลาวอยางมีคุณภาพ จ าเปนตองอาศัยกระบวนการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางท่ี
ชัดเจนอันจะน าไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  ซึ่งกรอบทิศทางการพัฒนาก าหนด  
เปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีการก าหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวท่ีแนชัด  ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน   
วิเคราะหแนวโนมอนาคตและการคิดเชิงการแขงขัน รวมถึงการบูรณาการเช่ือมโยงแนวคิดการพัฒนาของบุคลากรทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะ เพื่อใหเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีเกิดจากความรวมแรง รวมใจ เพื่อท่ีจะใช  
เปนกรอบแนวทางในการท างานอยางมีความสุขและประสบผลส าเร็จตามเปาหมายท่ีก าหนดไว  

ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรบริหารจัดการโดยมีแผนยุทธศาสตร์ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปนกรอบ
ทิศทางในการบริหาร ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะดังกลาว  จัดท าขึ้นโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ท่ีเกี่ยวของแตยังขาดการบูรณาการและเช่ือมโยงแนวคิดส าคัญๆ บางประการท่ีมีบริบทและสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  อยางรวดเร็วและเปนพลวัต ดังนั้นเพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีมีความสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย แนวนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการบูรณาการและเช่ือมโยงแนวนโยบาย
และ/หรือแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารคณะ รวมถึง
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางประสานสอดคลองเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถใหคณะ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
ของทองถิ่นท่ีมีจุดเดนเปนท่ีพึ่งของสังคม สูประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มศักยภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเห็นสมควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พ.ศ. 2563 - 2566 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 สามารถน าแผนไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล 
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2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม สามารถ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายเป็นบุคคล รวมทั้งส้ิน 30 คน ประกอบด้วย  
  1) บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  20  คน 

2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   7  คน 
       3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก             3  คน 

     
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลครั้งคือ คือแบบสอบถามความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 สถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 
 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจ านวน 1 ฉบับ จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแจก
แบบประเมินแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลา 09.30 น. ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 และเก็บแบบประเมินกลับคืนใน
ช่วงเวลา 16.30 น.   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตรวจสอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นและน าเสนอข้อมูลด้วยความเรียง 
 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ียจากแบบประเมินแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์และประเมินผล 

 
ผลการประเมิน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566  วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)  
 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน ในจ านวนนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยแบ่งการน าเสนอผลการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดดังตาราง 1) 
 
ตอนที่ 1 สถานของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 

ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละของสถานะผู้ร่วมประชุมโครงการ 

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร   20 66.67 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร    7   23.33 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 10.00 

รวม 30 100.00 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานะผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมาก เป็นบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็น 
ร้อยละ 66.67   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 23.33 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10.00 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 
2566 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 จ าแนกตามร้ายด้าน 

ประเด็น (𝐱) S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ด้านการบริหารจัดการ 4.79 0.40 มาก 
    1.1 การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก และการให้บริการ 4.63 0.49 มาก 
    1.2 ความเหมาะสมของส่ือ และเอกสารประกอบการประชุม 4.93 0.28 มาก 
    1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม 4.67 0.55 มาก 
    1.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดประชุม  4.83 0.38 มาก 
    1.5 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 4.90 0.31 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ประเด็น (X) S.D. 
แปล

ความหมาย 
2. ด้านวิทยากร 4.63 0.53 มาก 
    2.1 ความรอบรู้ในเนื้อหา 4.90 0.31 มาก 

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความ
น่าสนใจ 

4.63 0.49 มาก 

2.3 การจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 4.47 0.57 มาก 
2.4 การบรรยายครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.63 0.57 มาก 
2.5 วิทยากรมีการเตรียมความพร้อม 4.57 0.68 มาก 
2.6 การตอบค าถามชัดเจน ตรงประเด็น 4.50 0.68 มาก 
2.7 การใช้ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 4.70 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสาระ และการน าไปใช้ประโยชน ์ 4.65 0.49 มาก 
    3.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาคณะ   4.50 0.57 มาก 
    3.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกรอบการพัฒนาคณะ  

ปี พ.ศ. 2559-2562 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
4.77 0.43 มาก 

    3.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559-2562 ได้ 

4.73 0.45 มาก 

    3.4 สามารถน าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

4.60 0.50 มาก 

4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการประชุมในคร้ังนี้ 4.50 0.57 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30 
, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อจ าแนกตาม
รายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมยู่ในระดับมาก     
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2. ด้านวิทยากร พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมยู่ในระดับมาก ( X = 4.29 
, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 3. ด้านเนื้อหาสาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีต่อการร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยี
การ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรจัดเอกสารให้เหมาะสมและสมควรต่อการประชุม 1 
2. ควรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 1 
3. ควรจัดประชุมให้เหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด 2 
4. ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น 4 
5. ควรจัดให้มีการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์อีกครั้งก่อนจะน าไปใช้ 2 
6. เป็นโครงการท่ีดี 1 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผลการประเมิน 
 

 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร 
พ.ศ. 2563 – 2566 วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 
109) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/
คณบดี/ผู้อ านวยการ/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าส านักงาน บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 20 คน นักศึกษา จ านวน 7 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร พ.ศ. 2563 – 2566  จ านวน 1 ฉบับ การรวบรวมข้อมูลคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ส านักงานคณบดีได้สร้างแบบสอบถามขึ้น จ านวน 1 ฉบับ จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแจกแบบประเมินแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลา 09.30 น. และเก็บแบบประเมินกลับคืนในช่วงเวลา 16.30 น. 
 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการ เกษตร 
พ.ศ. 2563 – 2566  สรุปได้ดังนี้ 
 สถานะผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมาก เป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 42.86   บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อ านวยการ/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/
หัวหน้าส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ตามล าดับ 
 มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30 , S.D. = 0.66) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อจ าแนกตามรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมยู่ในระดับมาก    
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2. ด้านวิทยากร พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯในภาพรวมยู่ในระดับมาก ( X = 4.29 
, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  3. ด้านเนื้อหาสาระ และการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมยู่ในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่
ในระดับมากทุกข้อ 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  

3 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น ควรจัดประชุม
ให้เหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด และควรจัดให้มีการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์อีกครั้ง
ก่อนจะน าไปใช้ ตามล าดับ 

 

 
 


