
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
และการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมกับส านักศิลปะและวฒันธรรม  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  ชั้น ๑๔ และห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
ด้วยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                 

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดให้มีโครงกำร “ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง                          
(Self – Assessment Report : SAR) และกำรบริหำรควำมเสี่ยง” โดยมุ่งเน้นพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดจัดกิจกรรมระหว่ำง               
วันที่ ๑ – ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ                
ชั้น ๑๔ และห้องประชุม เอ.ซี.คำร์เตอร์ ชั้น ๕ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ดังนั้นได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน ตอบแบบสอบถำมเพ่ือ             
กำรประเมินโครงกำร จ ำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สรุปข้อมูลได้ดังนี้  
 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวน ร้อยละ และสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จ าแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ชาย ๙ ๓๐.๐๐ 
    หญิง ๒๑ ๗๐.๐๐ 
    รวม ๓๐ 100.00 
๒. สถานภาพ   
    คณะผู้บริหาร ๔ 1๓.๓๓ 
    คณำจำรย์ ๑๒ ๔๐.๐๐ 
    บุคลำกร ๑๔ 46.6๗ 
    รวม ๓๐ 100.00 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน ๓๐ คน  เป็นเพศชาย จ านวน ๙ คน               

คิดเป็นร้อยละ ๓0.00 และเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคลากร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

รองลงมาเป็นคณาจารย์ จ านวน ๑2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และคณะผู้บริหาร จ านวน ๔ คน คิดเป็น             
ร้อยละ 13.33 ตามล าดับ 

 



 
ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 

และหลังเข้าร่วมโครงการ  

 
จำกตำรำง ๒ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค                

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง                  
ระดับหน่วยงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบประเมินมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.00 , S.D = 
0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการด้านผู้เข้าร่วมโครงการ
สารมารถปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของส านักงานสภามหาวิทยาลัยและส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสูงที่สุด (�̅� = 3.08 , S.D = 0.64) รองลงมาคือผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
(�̅� = 3.00 , S.D = 0.71) และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาความพร้อมในการประเมินและประกัน
คุณภาพอยู่เสมอ (�̅� = 2.92 , S.D = 0.67) ตามล าดับ  
 หลังเข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบประเมินมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่ ได้รับ               
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
(�̅� = 4.33 , S.D = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ด้านผู้เข้าร่วมโครงการสารมารถปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
และส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพดียิ่ งขึ้น สูงสุด (�̅� = 4.42 , S.D = 0.64) รองลงมาคือ                        
ด้านผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง                  
(Self-Assessment Report : SAR) (�̅� = 4.33 , S.D = 0.62) และด้านผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
ความพร้อมในการประเมินและประกันคุณภาพอยู่เสมอ (�̅� = 4.25 , S.D = 0.72) ตามล าดับ 
 

 

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
๑. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) 

3.00 0.71 ปานกลาง 4.33 0.62 มาก 

๒.  ผู้ เ ข้ ำ ร่ วม โครงกำรสำมำรถ พัฒนำ                 
ควำมพร้อมในกำรประเมินและประกัน
คุณภำพอยู่เสมอ 

2.92 0.67 ปานกลาง 4.25 0.72 มาก 

๓. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำรมำรถปรับปรุงพัฒนำ
ระบบงำนกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำน
สภำมหำวิ ทยำลั ยและส ำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น 

3.08 0.64 ปานกลาง 4.42 0.64 มาก 

สรุปรวมรายด้าน 3.00 0.67 ปานกลาง 4.33 0.66 มาก 



 
 
ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านวิทยากร 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
    (Self-Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง 

4.67 0.49 มากที่สุด 

๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น/ซักถามได้ 4.75 0.46 มากที่สุด 
รวม 4.71 0.48 มากที่สุด 

๒. ด้านการด าเนนิงานโดยภาพรวม    
๒.1 สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.5๕ 0.49 มากที่สุด 
๒.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.50 0.49 มากที่สุด 
๒.3 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.58 0.46 มากที่สุด 
๒.๔ ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.50 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.48 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.62 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ                         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.62 , 
S.D = 0.48) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ด้านวิทยากร ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
(�̅� = 4.63 , S.D = 0.57) เรียงตามล าดับดังนี้ คือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น/ซักถาม
ได ้(�̅� = 4.75 , S.D = 0.46)  รองลงมาคือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง  (�̅� = 4.67 , S.D = 0.49) ตามล าดับ  
 ๒. ด้านการด าเนินงานโดยภาพรวม ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.52 , S.D = 0.48) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ คือเอกสำรและสื่อประกอบกำรอบรม                
มีควำมเหมำะสม (�̅� = 4.58 , S.D = 0.46) รองลงมำคือสถำนที่ในกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม                 
(�̅� = 4.55 , S.D = 0.48) ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ ร่วมกับส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
      นำยจักรชัย ตระกูลโอสถ :  ผูจ้ัดท ำรำยงำน 

                                              ๗  สิงหำคม ๒๕๖๑ 
 
 

 


