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รายงานผลการด าเนินโครงพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นองค์กรทีม่ีคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2562  ณ สะพลีวิลล่า บีช จังหวดัชุมพร  
__________________________________________________________________________________ 

   
   ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจัดโครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 
กรกฎำคม 2562 ณ สะพลีวิลล่ำ บีช จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕63 – ๒๕๖7 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5 ก ำหนดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอในกำรประเมินและประกัน
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำงเกณฑ์คุณภำพตำมแนวนโยบำยของมหำวิทยำลัย และปรับปรุง
พัฒนำระบบงำนกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น จำกวัตถุประสงค์ของ
กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรสู่
ควำมเป็นเลิศข้ำงต้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์              
พันธกิจ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรบริหำรองค์กรแบบมีส่วนร่วมจำก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพ                   
กำรบริหำรจัดกำรงำนประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวน ร้อยละ และสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จ าแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ชำย ๓ ๓3.๓๓ 
    หญิง ๖ ๖6.๖๗ 
    รวม ๙ 100.00 
๒. สถานภาพ   
    คณำจำรย์/ผู้บริหำร ๑ 1๑.๑๑ 
    บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๘8.๘๙ 
    รวม ๙ 100.00 
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  จากตารางที่ ๑ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จ ำนวน ๙ คน เป็นเพศชำย จ ำนวน ๓ คน                
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และเพศหญิง จ ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๘ คน             
คิดเป็นร้อยละ ๘8.๘๙ รองลงมำเป็นคณำจำรย์/ผู้บริหำร จ ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 1๑.๑๑ ตำมล ำดับ 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และ
หลังเข้าร่วมโครงการฯ  

 

 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ พบว่ำ 
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ที่ ได้รับก่อนเข้ำร่วมโครงกำรในภำพรวมอยู่ ในระดับมำก (�̅� = 3.50 ,                      
S.D = 0.69) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมรู้ที่ได้รับก่อนเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนข้อมูล/
ควำมรู้/เกี่ยวกับระบบ และกลไกกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติงำน และข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับแนวทำง/กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสูงที่สุดเท่ำกัน ๒ รำยกำร (�̅� = 3.56 , S.D = 0.68) รองลงมำคือข้อมูล/
ควำมรู้/เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และข้อมูล/ควำมรู้/
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำงเกณฑ์คุณภำพตำมแนวนโยบำยของมหำวิทยำลัย (�̅� = 3.44 , S.D 
= 0.68) รองลงมำเท่ำกัน 2 รำยกำรตำมล ำดับ  

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

1. ข้อมูล/ควำมรู้/เก่ียวกับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

3.44 0.๖8 ปำนกลำง 4.78 0.63 มำกที่สุด 

2. ข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับระบบ และกลไก            
กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติงำน 

3.56 0.68 ปำนกลำง 4.78 0.63 มำกที่สุด 

3. ข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำม
กรอบแนวทำงเกณฑ์คุณภำพตำมแนวนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 

3.44 0.68 ปำนกลำง 4.89 0.31 มำกที่สุด 

4. ข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับแนวทำง/กำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

3.56 0.68 ปำนกลำง 4.78 0.63 มำกที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 3.๓๑ 0.๖๘ ปานกลาง 4.81 0.57 มากที่สุด 



 หลังการประชุมสัมมนาผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้  ความเข้าใจ และประสบการณ์ ที่ ได้รับ               
พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ที่ได้รับหลังเข้ำรับกำรประชุมในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (�̅� = 4.81 , 
S.D = 0.57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมรู้ที่ได้รับหลังเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนข้อมูล/
ควำมรู้/เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำงเกณฑ์คุณภำพตำมแนวนโยบำยของมหำวิทยำลัย                   
(�̅� = 4.89 , S.D = 0.31) รองลงมำคือด้ำนข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับระบบ และกลไกกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติงำน และข้อมูล/ควำมรู้/เกี่ยวกับแนวทำง/กำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  (�̅� = 4.63 , S.D = 0.48) 
รองลงมำเท่ำกัน 3 รำยกำรตำมล ำดับ 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่ ๓  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในกำรจัดกิจกรรม 4.78 0.42 มำกที่สุด 
1.2) ล ำดับขั้นตอน/ก ำหนดกำรในกำรจัดกิจกรรม 4.67 0.47 มำกที่สุด 
1.3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 4.44 0.68 มำก 
1.4) ควำมเหมำะสมของกำรจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 4.67 0.67 มำกที่สุด 

รวม 4.64 0.58 มากที่สุด 
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
3.1 สถำนที่จัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 4.67 0.94 มำกที่สุด 
3.2 สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.78 0.42 มำกที่สุด 
3.3 อำหำรและเครื่องดื่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวม 4.81 0.61 มากที่สุด 
๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
๓.1 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
๓.2 ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.78 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๓ พบว่ำควำมพึงพอใจของเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (�̅� = 4.78 ,              
S.D = 0.54) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำม              
พึงพอใจในระดับมำก (�̅� = 4.64 , S.D = 0.58) เรียงตำมล ำดับดังนี้  รูปแบบในกำรจัดกิจกรรม                     



(�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  รองลงมำคือ ล ำดับขั้นตอน/ก ำหนดกำรในกำรจัดกิจกรรม (�̅� = 4.67 ,               
S.D = 0.47) ควำมเหมำะสมของกำรจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (�̅� = 4.67 , S.D = 0.67) และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม (�̅� = 4.44 , S.D = 0.68) ตำมล ำดับ  
  ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.81 , S.D = 0.61) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้  อำหำรและเครื่องดื่ม (�̅� = 5.00 ,                    
S.D = 0.00)  รองลงมำคือ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ (�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  และสถำนที่จัดกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (�̅� = 4.67 , S.D = 0.94) ตำมล ำดับ 

  ๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุดทุกข้อ (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ดังนี้ ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ และ
ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกัน 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- เป็นโครงการที่ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน 
- ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในทุกๆปีการศึกษา 
- ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
  - ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรบริหำรงำนสภำมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

- ได้แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖7 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

- ได้แนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

- สำมำรถตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้ เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ 

 - บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรประเมิน และประกันคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
       
เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ 4.50   ควำมเหมำะสม/พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 – 4.49 ควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจในระดับมำก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 2.50 – 3.49 ควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 1.50 – 2.49 ควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.50  ควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

จัดท ำโดย... งำนติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 



ประมวลภาพการด าเนินโครงพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2562  ณ สะพลีวิลล่า บีช จังหวัดชุมพร 
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