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แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 
                                             ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 

28, 2 หมู่ 4 ถนนร่วมใจ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แบบประเมินโครงการฉบับนี้ เป็นการสำรวจผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจ /ความคิดเห็นของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการ จึงขอ
ความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง  ข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ  1) ชาย  
  2) หญิง 
 

2. สถานภาพ  1) ผู้บริหาร/คณาจารย ์  
 2) บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลยั 

ส่วนที่ 2 : การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการฯ  
คำชี้แจง :  โปรดประเมินระดับความรู้ที่ท่านได้รับในการประชุมครั้งนี้  โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ดังนี้  
5 หมายถึง มากที่สุด,  4  หมายถึง มาก,  3 หมายถึง ปานกลาง,  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

          

2. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที ่ด ีต่อ
องค์กรและเพื่อนร่วมงาน 

          

3. ข้อมูล/ความรู ้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

          

4. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียมความพร้อม                
ด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

          

 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ 
คำชี้แจง : โปรดประเมินระดับความพึงพอใจต่อการประชุมที่ท่านได้รับในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ดังนี้  
5 หมายถึง มากที่สุด,  4  หมายถึง มาก,  3 หมายถึง ปานกลาง,  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม      

1.1) รูปแบบในการจัดโครงการ/กิจกรรม      

1.2) ลำดับขั ้นตอน/กำหนดการในการจ ัดโครงการ/
กิจกรรม 

     

1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 
   ตามระยะเวลาที่กำหนด 

     

1.4) ความเหมาะสมของการจัดโครงการ/กิจกรรม      

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

2.1) สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม      

2.2) สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์      

2.3) อาหารและเครื่องดื่ม      

3. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม      

3.1) ท ่านได ้ร ับประโยชน์จากการเข ้าร ่วม โครงการ/
กิจกรรมอย่างคุ้มค่า 

     

3.2) ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์              
ในการปฏิบัติงาน 

     

 

ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
คำชี้แจง : โปรดระบุความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

☺ ☺ ☺  ประเมินเพื่อพัฒนา : ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ☺ ☺ ☺   



 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 

ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------- 

 
บทสรุป 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภา
มหาว ิทยาล ัย )  ในระหว ่ างว ันท ี ่  20 – 23 ธ ันวาคม พ.ศ .  2564 ณ เช ี ยงคานฮ ิลล ์  ร ี สอร ์ท  
Chiangkhan Hill จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู ่มือ                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากรได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
เพื่อนร่วมงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนางานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากร   
ให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  จากวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพ               
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม 
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ส ู ่การเปลี ่ยนแปลงฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่  (New Normal) และ                   
เป็นแนวทาง วิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร รวมไปถึงการสร้าง
ความผูกพันและความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 
         ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                    
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ตอนที ่๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงจำนวน ร้อยละ และสถานภาพของผู้ตอบประเมิน 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 

   
จากตารางที ่ ๑ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 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 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และ
หลังเข้าร่วมโครงการฯ  

 

 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร             
สายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ดังนี้ 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.43 ,                      
S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

1. ข้อม ูล/ความร ู ้ /เก ี ่ยวก ับการสร ้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

3.37 0.54 ปานกลาง 4.85 0.40 มากที่สุด 

2. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับการเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 

3.51 0.52 มาก 4.80 0.32 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
งานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

3.35 0.45 ปานกลาง 4.78 0.54 มากที่สุด 

4. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียม
ความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร ้าง
ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.46 0.54 ปานกลาง 4.82 0.58 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 3.43 0.52 ปานกลาง 4.82 0.46 มากที่สุด 



ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน สูงที ่สุด (�̅� = 3.51 , S.D = 0.52) รองลงมา คือข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับ
แนวทาง/การเตรียมความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (�̅� = 3.46 , S.D 
= 0.54) และข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย  (�̅� = 3.37 , S.D = 0.54) ตามลำดับ  
 หลังเข้าร ่วมโครงการ ผู ้ตอบแบบประเมินมีความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที ่ได้รับ               
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82 , 
S.D = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สูงที่สุด (�̅� = 4.85 , S.D = 0.40) รองลงมา 
คือข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทาง/การเตรียมความพร้อมด้านความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม (�̅� = 4.82 , S.D = 0.58) และข้อมูล/ความรู้/เกี ่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
เพ่ือนร่วมงาน (�̅� = 4.80 , S.D = 0.32)  ตามลำดับ 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการฯ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที ่ ๓  ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการฯ 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.78 0.42 มากที่สุด 
1.2) ลำดับขั้นตอน/กำหนดการในการจัดกิจกรรม 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.44 0.68 มาก 
1.4) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.67 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.58 มากที่สุด 
๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.67 0.94 มากที่สุด 
3.2 สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.78 0.42 มากที่สุด 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.61 มากที่สุด 
๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
๓.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 5.00 0.00 มากที่สุด 
๓.2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.78 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.78 ,S.D = 0.54) ซึ่งแบ่งออกเป็น             
๓ ประเด็น ดังนี้ 



  1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความ              
พึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.64 , S.D = 0.58) เร ียงตามลำดับดังนี้  ร ูปแบบในการจ ัดกิจกรรม                     
(�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  รองลงมาคือ ลำดับขั ้นตอน/กำหนดการในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.67 ,               
S.D = 0.47) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (�̅� = 4.67 , S.D = 0.67) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.44 , S.D = 0.68) ตามลำดับ  
  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 4.81 , S.D = 0.61) เรียงตามลำดับ ดังนี้  อาหารและเครื ่องดื ่ม (�̅� = 5.00 ,                    
S.D = 0.00)  รองลงมาคือ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ (�̅� = 4.78 , S.D = 0.42)  และสถานที่จัดกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (�̅� = 4.67 , S.D = 0.94) ตามลำดับ 

  ๓. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ดังนี้ ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า และ
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน (�̅� = 5.00 , S.D = 0.00) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- เป็นโครงการที่ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน 
- ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในทุกๆปีการศึกษา 
 

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
  - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

- ได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และกำหนดแนวทางในการพัฒนางานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

  - ได้ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ               
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

  - ได้พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสาย
วิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
  
เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50  - 5.00  ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



ประมวลภาพการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                    
ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

 

 

 

 

     

   

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท Chiangkhan Hill 
จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความสำคัญ             
ในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจสำนักงาน            
สภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็น            
การเสริมทักษะ แนวคิดทางการบริหารงาน การจัดระบบความคิด เสริมสร้างทัศนคติ ความคิดเชิงบวกให้เป็นระบบ มีเหตุและผล 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
  โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑   
  http://uc.bsru.ac.th 
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