
สรุปผลโครงการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ” ระยะที่ ๒ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings  
(Meeting ID: ๙๙๓-๙๖๑๙-๐๙๙๖  Passcode: ๘๓๕๐๔๙) 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร เรื่อง “เทคนิค
กำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนสู่ควำมส ำเร็จ” ระยะที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประชุมออนไลน์
ผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meetings  

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ประเมินโครงกำรด้วยแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒ ควำมคิดเห็นของผู้ประเมินต่อกำรจัดโครงกำรฯ ตอนที่ ๓ ควำมสนใจ/ต้องกำรให้จัด
โครงกำรฯ และตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อโครงกำรฯ ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตำรำง ๑ จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. ๑. เพศ   

๑.๑ ชำย ๒๓ ๓๕.๓๘ 
๑.๒ หญิง ๔๒ ๖๔.๖๒ 

๒. ๒. สถานภาพ   
๒.๑ ผู้บริหำร ๔ ๖.๑๕ 
๒.๒ บุคลำกรสำยสนับสนุน ๖๑ ๙๓.๘๕ 

๓. สังกัด/หน่วยงาน   
   ๓.๑ กองกลำง ๒๘ ๔๓.๐๘ 
   ๓.๒ กองคลัง ๑๑ ๑๖.๙๒ 
   ๓.๓ กองบริหำรงำนบุคคล ๘ ๑๒.๓๑ 
   ๓.๔ กองนโยบำยและแผน ๑๐ ๑๕.๓๘ 
   ๓.๕ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ๖ ๙.๒๓ 
   ๓.๖ อ่ืน ๆ (หน่วยงำนอื่น) ๒ ๓.๐๘ 

รวม ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จำกตำรำง ๑ พบว่ำ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน ๖๕ คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน ๔๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ และเพศชำย จ ำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘ สถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
เป็นผู้บริหำร จ ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕ และบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๘๕ สังกัด/หน่วยงำนของผู้ตอบแบบประเมินฯ กองกลำง จ ำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๘ กองคลัง 
จ ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๒ กองบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๑ กองนโยบำย
และแผน จ ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙.๒๓ และอ่ืน ๆ (หน่วยงำนอ่ืน) จ ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ 

 
 
 

 



๒ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อการจัดการโครงการฯ 
ตำรำง ๒ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนที่ ๑ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่ได้รับ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การประเมิน 
๑) ด้านความรู้ความเข้าใจ    

๑. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบ และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ๔.๑๑ ๐.๘๑ มำก 
๒. ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญกำรจัดท ำคู่มือ 

  กำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
๔.๒๑ ๐.๗๙ มำก 

๓. กำรมีส่วนร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔.๐๐ ๐.๗๕ มำก 
๔. ก่อน กำรประชุม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบ และกระบวนกำร 

  จัดกำรควำมรู้ 
๓.๔๒ ๐.๗๗ ปำนกลำง 

๕. หลัง กำรประชุม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบ และกระบวนกำร   
     จัดกำรควำมรู้ 

๔.๓๗ ๐.๖๘ มำก 

๖. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ๔.๔๗ ๐.๕๑ มำก 
รวม ๔.๑๐ ๐.๗๙ มาก 

๒) ด้านการบริหารจัดการโครงการ    
๑. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๓๒ ๐.๘๒ มำก 
๒. ระยะเวลำจัดประชุมออนไลน์ ๔.๑๖ ๐.๙๐ มำก 
๓. รูปแบบกำรประชุมออนไลน์ ๔.๓๗ ๐.๖๘ มำก 
๔. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำน ๔.๒๑ ๐.๗๙ มำก 
๕. เอกสำรประกอบกำรประชุม ๔.๑๑ ๐.๘๑ มำก 

                                 รวม ๔.๒๓ ๐.๗๙ มาก 
    สรุปผลรวม ๔.๑๖ ๐.๗๙ มาก 

 
 จำกตำรำง ๒ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เรื่อง “เทคนิคกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน           
สู่ควำมส ำเร็จ” ระยะท่ี ๒ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X =๔.๑๖) เมื่อจ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร   
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (X =๔.๒๓) และด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (X =๔.๑๐) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจประเด็นสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ      
กำรปฏิบัติงำนอยู่ในอันดับสูงสุด (X =๔.๔๗) รองลงมำ คือ หลังกำรประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบ และกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้  (X =๔.๓๗) และควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (X =๔.๒๑)    
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร พบว่ำ ประเด็นรูปแบบกำรประชุมออนไลน์ อยู่ในอันดับสูงสุด (X =๔.๓๗) รองลงมำ
คือ กำรอ ำนวยควำมสะดวก (X =๔.๓๒) และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำน (X =๔.๒๑) ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ตอนที่ ๓ ความสนใจ/ต้องการให้จัดโครงการด้านการจัดการความรู้ (KM) ในคราวต่อไปในประเด็นใด  
๑. กำรท ำวิจัย 
๒. กำรวิเครำะห์/ สังเครำะห์/ วิจัย 
๓. กำรจัดท ำผลงำนวิจัย เพ่ือเสนอขอรับกำรประเมินต ำแหน่งให้สูงขึ้น 
๔. เกี่ยวกับงำนสำรบรรณโดยเฉพำะ 
๕. กำรบริกำรที่ด ี
๖. ด้ำนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
๗. ต้องกำรให้มีกำรจัดอีก 
 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ 
๑. กำรบริหำรจัดกำรโดยรวมดี 
๒. ควรจัดโครงกำรที่มีคุณภำพดีๆ เช่นนี้เพ่ือผลักดันและพัฒนำบุคลำกร 
๓. เป็นโครงกำรที่ดี ท ำให้ได้ฟังเทคนิคดี ๆ จำกผู้ประสบควำมส ำเร็จ 
๔. ควรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ เพ่ือวำงแผนกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ” ระยะที่ ๒ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 


