
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสำนกังานสภามหาวิทยาลัย” 
 

 

    
 

ระหว่างวนัที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 



รายงานผลโครงการ“พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย” 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

********************************************* 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จำแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
    ชาย ๓ ๓3.๓๓ 
    หญิง ๖ ๖6.๖๗ 
    รวม ๙ 100.00 
๒. สถานภาพ   
    คณาจารย์/ผู้บริหาร ๑ 1๑.๑๑ 
    บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๘8.๘๙ 
    รวม ๙ 100.00 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน ๙ คน  เป็นเพศชาย จำนวน ๓ คน                

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และเพศหญิง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๘ คน             

คิดเป็นร้อยละ ๘8.๘๙ รองลงมาเป็นคณาจารย์/ผู้บริหาร จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 1๑.๑๑ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ 
และหลังเข้าร่วมโครงการ  

 
 

 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.31 , S.D = 
0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการด้านข้อมูล/ความรู้/
เกี ่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงาน และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้เข้มแข็งสูงที่สุดเท่ากัน ๒ รายการ (�̅� = 3.38 , S.D = 0.70) รองลงมาคือข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการกำหนด (�̅� = 3.25 , S.D = 
0.66) ตามลำดับ  
 หลังการประชุมสัมมนาผู ้ตอบแบบประเมินมีความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ที ่ได้รับ               
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 4.72 , 
S.D = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที ่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการด้านข้อมูล/
ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่                
การปฏิบัติงาน ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการกำหนด ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งสูงที่สุดเท่ากัน ๓ รายการ (�̅� = 4.75 , S.D = 0.43) 
รองลงมาคือด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (�̅� = 4.63 , 
S.D = 0.48) ตามลำดับ 

 

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
1. ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

3.๒๕ 0.๖๖ ปานกลาง 4.63 0.48 มากที่สุด 

2. ข้อมูล/ความรู ้/เก ี ่ยวกับระบบและกลไก              
การบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย              
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน 

3.๓๘ 0.๗๐ ปานกลาง 4.75 0.43 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามนโยบายที ่สภา
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการกำหนด 

3.๒๕ 0.๖๖ ปานกลาง 4.75 0.43 มากที่สุด 

4. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้เข้มแข็ง 

3.๓๘ 0.๗๐ ปานกลาง 4.75 0.43 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 3.๓๑ 0.๖๘ ปานกลาง 4.72 0.54 มากที่สุด 



ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.63 0.48 มากที่สุด 
1.2) ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.63 0.48 มากที่สุด 
1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.50 0.87 มากที่สุด 
1.4) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.75 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.57 มากที่สุด 
๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.75 0.43 มากที่สุด 
3.2 มีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม 4.75 0.43 มากที่สุด 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.63 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.45 มากที่สุด 
๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
๓.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.88 0.33 มากที่สุด 
๓.2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.33 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.77 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่ ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะใน                 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.77 , S.D 
= 0.48) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการจ ัดก ิจกรรม  ในภาพรวมผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการ                      
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.63 , S.D = 0.57) เรียงตามลำดับดังนี้ ความเหมาะสมของ
การจัดกิจกรรม (�̅� = 4.75 , S.D = 0.43)  รองลงมาคือรูปแบบในการจัดกิจกรรม และลำดับขั้นตอน                
ในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.63 , S.D = 0.48) และระยะเวลาที ่ใช ้ในการจ ัดกิจกรรม (�̅� = 4.50 ,              
S.D = 0.87) ตามลำดับ  

๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.71 , S.D = 0.45) เรียงตามลำดับ ดังนี้  สถานที่จัดกิจกรรม และมีการใช้สื ่อและ
โสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.75 , S.D = 0.43) รองลงมาคืออาหารและเครื่องดื่ม (�̅� = 4.63 , 
S.D = 0.48) ตามลำดับ 

๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.88 , S.D = 0.33) ดังนี้ ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า และ
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน (�̅� = 4.32 , S.D = 0.62) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑. ควรได้ศึกษาดูงานจากสภามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อนำความก้าวหน้ามาพัฒนาในงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


