
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการสนส.สัญจร 

ปีงบประมาณ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 



 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  โครงการสนส.สัญจร 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ลกัษณะโครงการ  อบรมเชิงปฏิบติัการ 

กลุ่มงานที่รับผดิชอบ กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ความสอดคล้องกบัพนัธกจิของหน่วยงาน 

 ส่งเสริมการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั ทั้งในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 พฒันาระบบงานใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  6 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ

วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ความสอดคล้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 5  การบริการทางวชิาการ แก่สังคมระบบและกลไกรการบริการแก่สังคม 

  ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการแก่สังคม 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 

อตัลกัษณ์ของหน่วยงานดา้นการใหบ้ริการ 

หลกัการและเหตุผล 

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีวสิัยทศัน์ท่ีส าคญัคือเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั   ใหบ้ริการถูกตอ้ง  
รวดเร็ว โดยมีพนัธกิจส าคญัคือการพฒันาระบบงานการให้บริการของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหมี้
ประสิทธิภาพสร้างความพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจดงักล่าวส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จึงไดจ้ดัท าโครงการสนส.สัญจร ข้ึน 
วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและภารกิจของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

ใหก้บัคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

 3. เพื่อหาแนวทางในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



 

 

 

เป้าหมายของโครงการ 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั จ านวน 490 คน 
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คณาจารยเ์จา้หน้าท่ีและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมีความรู้ความ
เขา้ใจในบทบาทและภารกิจของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
งบประมาณด าเนินการ   

  งบประมาณเงินรายได ้  รหสั 57-02-MR-16  จ านวน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
กจิกรรม งบประมาณ 

1. หมวดค่าใชส้อย   
        -  ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือๆละ 25 บาท x 490 คน  

 
12,250 

2. หมวดค่าวสัดุ   
    - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มประกอบการประชุม ( จ  านวน 490 ชุดๆละ 30 หนา้ๆ
ละ 0.50 บาท พร้อมเขา้เล่มๆ ละ 15 บาทรวมเป็นเงิน  ) 
    - ค่าวสัดุประกอบการประชุม  

 
14,700 

 
23,050 

รวม 50,000 

 หมายเหตุ  ถวัเฉล่ียจ่ายทุกรายการ  

ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

1. ขั้นวางแผนงาน(P) 

- กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการฯ ด าเนินการก าหนดเป้าหมายในการจดัโครงการคือ 
คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั  

- ก าหนดกิจกรรม จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เสนอเพื่อขออนุมติังบประมาณ 

- ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อม ของผูรั้บผดิชอบจดัท าโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 

 - จดัประชุมกบัคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากคณะ 5 คณะ โดยแนะน ากิจกรรม/ภารกิจกลุ่มงาน 

มีการร่วมสะทอ้นปัญหาและอุปสรรค ก าหนดแนวทางการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพของส านกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน ดงัน้ี  



 

 

 1.กลุ่มงานหลกัสูตรและแผนการเรียน โดย อาจารยด์ร.ภริตา พิมพนัธ์ุ 

 2.กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  โดย คุณมงคล  แพทองค าและศิราณี จตุรทิศ 

 3.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โดย  อาจารยภ์ทัริณี  คงชู 

 4.ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั โดย อาจารยด์ร.บณัฑิตา  อินสมบติั 
 

ตารางก าหนดการประชุมสัมมนาโครงการ “สนส.สัญจร” 

ที่ วนั เดือน ปี สถานที่ 

1 พุธ 29  มกราคม 2557 หอ้งประชุมเฟ้ืองฟ้า  คณะวทิยาการจดัการ 

2 พุธ 5  กุมภาพนัธ์ 2557 หอ้งประชุม 932  คณะครุศาสตร์  

3 พุธ 12  กุมภาพนัธ์ 2557 หอ้งประชุมนนทรี  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 พุธ 19  กุมภาพนัธ์ 2557 หอ้งประชุมรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5 พุธ 5  มีนาคม 2557 หอ้งประชุม 1112  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

3. ข้ันสรุปและประเมินผล(C) 

กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการติดตามและ

ประเมินผลการจดัโครงการ โดยใชแ้บบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ไดผ้ลการ

ประเมินดงัน้ี 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร ภาพรวม 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 135 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 4.11 

4.12 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 4.16 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความคิดเห็น 4.23 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 3.99 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.18 
4.18 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.18 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 4.23 

4.25  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.27 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.27 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.21 

4.16 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 4.14 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.21 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 4.09 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.18   

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร ภาพรวม ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 18.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 12.4X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 18.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 25.4X ) 

 

 



 

 

 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร  คณะครุศาสตร์ 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 22 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 4.27 

4.28 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 4.32 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความ
คิดเห็น 4.23 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 4.32 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.41 
4.41 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.41 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 4.41 

4.41  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.36 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.45 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.32 

4.35 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 4.36 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.45 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 4.27 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.35  

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะครุศาสตร์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 35.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 28.4X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 41.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 41.4X ) 

 



 

 

ข้อค าถามคณะครุศาสตร์ 

1. ให ้I นกัศึกษา ถา้นกัศึกษาออกไปแลว้ จะท าอยา่งไร เม่ือเทอม 2/2556 
2. สายต่อโปรเจคเตอร์เขา้โนต้บุค๊ ขอเป็นสายยาวๆหน่อย 
3. กรณีมีการเปล่ียนท่ีปรึกษา ถา้จะขอดูผลการเรียนในสาขาวชิานั้นไดอ้ยา่งไร  มีวธีิการแกไ้ขระบบ

ใหม่ไดอ้ยา่งไร 
4. กรณีนกัศึกษายา้ยโปรแกรมวชิา มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการอยา่งไร (ปี1) 
5. การรีเกรด มีวธีิการด าเนินการอยา่งไร (ของนกัศึกษา) 
6. ป.โท บริหาร คาดวา่จะเปิดรับใหม่รุ่นต่อไป วนัท่ีเท่าไร 

 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ (สนสน. สัญจร) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 27 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 3.93 

3.92 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 3.89 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความ
คิดเห็น 4.00 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 3.85 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.04 
4.04 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.04 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 40.4 

4.07  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.11 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.04 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.15 

4.05 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 3.93 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.04 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 4.07 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.00  



 

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผูเ้ขา้

รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 00.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 92.3X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 04.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 07.4X ) 

 

ข้อค าถามคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. อยากใหผู้จ้ดัห้องเรียนส ารวจจ านวนสักศึกษา เพราะ สศ.เยอะ เวลาสอบเก็บคะแนน หรือ กลางภาค
เกิดความไม่สะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

2. เช็คตารางสอนไม่ได ้
3. การเปิดกลุ่มพิเศษ 
4. ลายเซ็นอาจารย ์ใหค้นอ่ืนเซ็นแทนในค าร้อง นศ.แจง้วา่ สนส.ใหท้่านไหเซ็น 
5. การส่งเกรด I  ขาดสอบ 
6. การประกาศการพน้สภาพ 
7. นกัศึกษาบางคนมานัง่เรียน แต่ไม่ไดล้งทะเบียน และไม่มีช่ือในระบบ ซ่ึงไม่สามารถลงคะแนนและ

เกรดได ้แต่มาเรียนจนจบ และสอบปลายภาค ผูส้อนควรท าอยา่งไร 
8. ขอ้มูลระดบับณัฑิตศึกษา ไม่มีฐานขอ้มูลใหสื้บคน้ 
9. อยากใหมี้สถานะลงทะเบียนส าหรับนกัศึกษากองทุนกูย้มื 
10. รายวชิาท่ีต่อเน่ือง เช่น ตอ้งผา่นรายวชิาน้ีก่อนถึงสามารถเรียนต่อวชิาหน่ึงได ้ทะเบียนสามารถล๊อค

การลงทะเบียนไดห้รือไม่ ถา้ไม่ผา่นวชิาก่อนหนา้น้ีไม่สามารถเรียนต่อได ้เพราะปัจจุบนัมีนกัศึกษาเรียนโดยยงั
ไม่ผา่นตวัแรก เยอะมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 39 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 4.10 

4.10 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 4.10 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความ
คิดเห็น 4.33 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 3.85 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.10 
4.10 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.10 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 4.15 

4.20  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.26 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.18 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.13 

4.04 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 4.08 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.08 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 3.87 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.13  

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผูเ้ขา้รับการอบรม

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 13.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 10.4X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 10.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 20.4X ) 

 

 



 

 

ข้อค าถาม สนส.สัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. การติด I ควรมีระยะเวลาก่ีเทอม เพราะนกัศึกษาไม่มาติดต่อ/แกเ้ลย  หรือควรให ้I จนจบการศึกษา 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ของหลกัสูตรเอกเด่ียว/เอกโท/เอกคู่ มีจ  านวนเอกสารก่ีคน 
3. คุณวฒิุของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อยา่งนอ้ยตอ้ง ป.โท หรือไม่ และคุณวฒิุอาจารยว์ชิาเอก ป.ตรี 

และ ป.โท ตอ้งตรงกนัหรือไม่ 
4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรต่างกนัอยา่งไร 
5. ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษห์ลกัสูตรตอ้งมีจ านวนก่ีท่านตามมาตรฐานการวพิากษห์ลกัสูตรฯ 
6. จ  านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรปรับปรุงมีก่ีหน่วยกิต วชิาแกน วชิาบงัคบัเอก วชิาบงัคบัเลือก 
7. วชิาการศึกษาทัว่ไป ในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
8. การจดัตารางสอนของอาจารยใ์หส้อนในวนัพุธ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีกิจกรรมต่างๆ 
9. การแต่งตั้งอาจารยผ์ูส้อน กต่ละรายวชิา ในระดบั ป.โท และ ป. เอก ควรให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์

ก าหนด  
10. อยากให ้สนส. ช้ีแจง และใหแ้นวทางการประกนัคุณภาพทางการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจ

ประเมินหลกัสูตร มคอ.7 
 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ (สนสน. สัญจร) คณะวทิยาการจัดการ 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 30 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 4.17 

4.22 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 4.30 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความ
คิดเห็น 4.30 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 4.10 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.27 
4.28 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.30 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 4.33 

4.39  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.43 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.40 



 

 

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.37 

4.33 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 4.30 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.37 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 4.30 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.29  

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะวทิยาการจดัการ ผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 29.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 22.4X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 28.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 35.4X ) 
 

สรุปผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะเทคโนโลยเีกษตรฯ 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 17 คน   

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ดา้นการใหค้วามรู้ 

 - หวัขอ้/เน้ือหา  มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 4.12 

4.13 
 - ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการใหค้วามรู้ 4.29 
 - เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการซกัถาม/เสนอความ
คิดเห็น 4.24 
 - ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 3.88 

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ือ
อุปกรณ์ 

 - เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ 4.12 
4.09 

 - ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบ 4.06 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 - ประโยชน์ท่ีไดรั้บตรงกบัความตอ้งการ 4.29 

4.24  - การน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั 4.12 
 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของ สนส. 4.29 



 

 

ด้าน รายละเอยีด 

ผลการ
ประเมินราย

ข้อ ผลรวม 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4.06 

4.09 
 - กลุ่มงานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 4.06 
 - กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 4.24 
 - กลุ่มงานบณัฑิตวทิยาลยั 4.00 
ผลการประเมินในภาพรวม 4.16  

 

 ผลการประเมินผลการจดัประชุมสัมมนาโครงการ สนส. สัญจร คณะเทคโนโลยเีกษตรฯ ผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 16.4X )  

 ดา้นการใหค้วามรู้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 13.4X )  

ดา้นเอกสาร/วสัดุ/ส่ืออุปกรณ์ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 09.4X ) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( 24.4X ) 

 

ข้อค าถามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. การรับนกัศึกษารอบหลงั ควรหลงั Admintion ใหห้ลายๆวนัหน่อย 
2. การรับนกัศึกษาโคว้ตา้ตรง รอบแรก ควรรายงานตวัก่อนไม่ควรทิ้งเวลาไวน้าน 
3. การประชาสัมพนัธ์ ควรใหท้ัว่ถึงและรวดเร็ว ทุกหน่วยการศึกษารวมเทคนิค อาชีวะ ดว้ย  
4. การรายงานตวัไม่จ  าเป็น วนัเดียวพร้อมกนั ดูแลว้วุน่วาย ใหจ่้ายเงินท่ีธนาคารแลว้น าไปสลิปไปให้

เจา้หนา้ท่ี พร้อมหลกัฐาน 
 5. การรับนกัศึกษาเทียบโอน ถา้ไม่ถึง 10 คน ควรรับใหห้มด เพราะวา่นกัศึกษาท่ีเทียบโอนแต่ละคนจะ

เทียบไม่เหมือนกนัอยูแ่ลว้ และจะลงทะเบียนต่างกนั และจะเรียนร่วมกบันกัศึกษา 4 ปี ตามรายวชิาท่ีลงทะเบียน 
6. การจดัห้องรายวชิาภาคปฏิบติั ควรระบุหอ้งใหช้ดัเจน และกลุ่มตอ้งไม่มากเกินไป 
7. การเปิดรายวชิา อยา่งเช่น รายวชิาพื้นฐาน กลศาสตร์วศิวกรรม ฝึกฝีมือ เทอร์โม อ่ืนๆ ควรมีหลาย

หอ้ง อาจารยส์อนหลายคน ใหน้กัศึกษาเลือก 
8. การลงทะเบียนรายวชิาควรระบุ สอบให้ดว้ย บางท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่นบางวชิา ตอ้งลงเรียนวนัท่ี

สอบตรงกนัท าใหส้อบไม่ได ้
9. การวางแผนยทุธศาสตร์  แผนแม่บท การพฒันาหลกัสูตร จดัท าร่วมกนัระหวา่งสาขาวชิากบั สนส. 



 

 

10. ระบบ ขั้นตอน การสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการ 
11. รายวชิาท่ีเรียนก่อนหลงั ระบบตอ้งมี การกลัน่กรองอยา่งไร บางคนไม่ผา่นตวัแรก แต่เรียนตวัสอง

แลว้ 
12. รายวชิาศึกษาทัว่ไป ควรมีรายวชิาทางช่าง หรือเทคโนโลยพีื้นฐานในบา้น เช่น ช่างไฟ ประปา 

ทกัษะง่ายๆ 
13. การจดัตารางสอน 4 คาบ ยาวไป อยากใหจ้ดัแยก 2 -2 
14. การจดัสอบขอเวลามากข้ึน (ใหค้ณะท าหนงัสือแจง้มาดว้ยเพื่อให้เราจดัให)้ 
15. GE ใหจ้ดัคณะอ่ืนก่อนส่วนวชิาหลกั/เลือกใหค้ระจดัเอง 
16. ใหF้IX ในหมวด GE วา่ตารารงน่ิงท าใหมี้ประโยชน์ต่อเด็กในการลงวชิาหลกักบัวชิาอ่ืนๆ ปกติ GE 

จดัเป็นวนัตายตวัไปเลย 
 

4. ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
- แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป โดยมีขอ้เสนอแนะจากคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและ

บุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในการเขา้ร่วมโครงการดงัน้ี  
 

ข้อเสนอแนะจากการจัดกจิกรรม 

1. ควรจดั  สนส.สัญจร  เพิ่มเติมใหก้บัอาจารยท่ี์เขา้ท างานใหม่เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
ของ  สนส.  มากยิง่ข้ึน 

2. รวบรัดไปหน่อย 
3. ใหมี้การจดัให้ต่อเน่ืองแต่ควรมีการท าเสนอท่ีน่าสนใจกวา่น้ี 
4. ไดรั้บความรู้จากโครงการน้ีมาก  เป็นประโยชน์มาก 
5. ยนิดีมากพี่  สนส.  ไดมี้ท าการแนะน าขั้นตอนการด าเนินการครับ 
6. โครงการน้ีดี  ( เพื่อท าความเขา้ใจกบักบัราบละเอียดท่ีเพิ่มเติม )  สรุประเบียบ, รายละเอียด , ของส่ิง

ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดป้ฏิบติัโดยตรง 
7. เป็นโครงการท่ีดีมาก  ท าใหไ้ดรั้บความรู้เร่ืองงานทะเบียนมากข้ึน  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามรู้และแนวทางในการปฏิบติังาน 
8. ขอบคุณกบัการมาสัญจรใหข้อ้มูลในแต่ละกลุ่มงานมากๆนะค่ะ 
9. เป็นโครงการท่ีดีค่ะ  สมกบัปรัชญาของส านกัค่ะ  ทีมงานเยีย่มมากค่ะ 
10. เป็นโครงการท่ีดีมากค่ะ  ควรจะมีโครงการแบบน้ีอยา่งต่อเน่ืองค่ะ 



 

 

11. ขอ้มูลท่ีส านกังานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนตอ้งการคิดตามจากนกัศึกษา  ขอใหแ้จง้ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บทราบ  เพื่อช่วยติดตามอีกทางหน่ึง  เช่น  นกัศึกษาหาหลกัฐานมาใหไ้ม่ครบ  เช่น  
tramoeipr  ม.6  พน้สภาพนกัศึกษา  ขอ้มูลเก่ียวกบัการถอนรายวชิา  ขอใหแ้บบฟอร์มมีช่องทางใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษารับทราบขอบคุณส าหรับความตั้งใจในการประสานงานกบัทางคณะเทคโนโลยีนะค่ะ 

12. การลงทะเบียนของนกัศึกษาน่าจะใหง่้าย  ผา่นธนาคารเลยโดยไม่ตอ้งมีใบ  นว.  มนัซบัซอ้นหลาย
ขั้นตอนเกินไป  การออกตารางสอบน่าจะออกก่อนสอบ  1  เดือน  เพื่อใหน้กัศึกษามีเวลาเตรียมตวัอ่านหนงัสือ
มากข้ึน 

13. หากเป็นไปไดค้วรใหน้กัศึกษาปร้ินใบลงทะเบียนไดเ้องและช าระทางธนาคารไดเ้ลย  เจา้หนา้ท่ี
การเงินจะไดท้  างานอ่ืนๆ  ควรมีก าหนดระยะเวลาช าระเงินลงทะเบียนก่อนเปิดเทอมหรือเปิดเทอมไม่เกิน  1  
อาทิตย ์ หากนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนล่าชา้ใหข้อเป็นรายกรณีไป  จะแกไ้ขปัญหานกัศึกษาไม่จ่ายเงิน
ลงทะเบียนได ้ มีนกัศึกษาหลายคนไม่ลงทะเบียนแต่มีสิทธ์ิสอบน่าจะออกแบบระบบการช าระเงินใหรั้ดกุม  การ
สอบกลางภาคและปลายภาค  ควรระบุท่ีนัง่ใหช้ดัเจน  ไม่ควรใหน้กัศึกษานัง่ตรงไหนก็ไดเ้หมือนเด็กมธัยม  ใน
ระดบัมหาวทิยาลยัควรรัดกุมมากกวา่น้ี 

14. สนส.  น่ารักทุกคน 
 

วนั เวลาและสถานทีใ่นการด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา  2557 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมีความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาทและภารกิจของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึน 
 2. ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขอ้มูลในการก าหนดแนวทางการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังานระหวา่งคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรกบัส านกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน 

การประเมินผลโครงการ 

 - การประเมินความพึงพอใจของคณาจารยท่ี์เขา้ร่วมการประชุม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ สนส.สัญจร 
คณะครุศาสตร์ 

 

    
 

    
 

       
 

       



 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

    
 

    
 

    
 

    


