
รายงานผลดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปการงบประมาณ 2560 

 
ลักษณะโครงการจัดประชุม 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  
      กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
      กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
      กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบ  นายธรรมนูญ  จูทา 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
      ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี 
โดยนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถ่ิน
และสังคม 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาสูสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรสํานักฯ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมการพัฒนางานบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

  ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
 



 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีบทบาทในการชวยพัฒนานักศึกษา ชวยใหนักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา และยังเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
ท้ังนี้เนื่องดวยอาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาเปนผูท่ีดูแลและใกลชิดกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด เพ่ือใหนักศึกษาสามารถขอคําแนะนําและคําปรึกษาท้ังดานวิชาการ ดาน
สังคม ดานอารมณ และดานสวนตัว ไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application ข้ึน เพ่ือชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา และใหการ
จัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัยดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังให
อาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาซ่ึงเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ
พบปะนักศึกษามีความรูความเขาใจ และชวยเหลือนักศึกษาในท่ีปรึกษาในดานตาง ๆ ท่ีกลาวมา และได
เขาใจถึงบทบาทและภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษาไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังอาจารยท่ีปรึกษาสามารถ
สืบคนและสามารถตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาในท่ีปรึกษาไดในทันที 
 
วัตถุประสงค 
      1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทและภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษา ใหกับคณาจารย 
อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
      2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ (Mobile Application) ท่ีสามารถสืบคนและตรวจสอบขอมูล
ของนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
       
กลุมเปาหมาย 
 - คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
- คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเขารวมโครงการ 

จํานวน 155 คน 
เชิงคุณภาพ 
- คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 
- คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศ (Mobile Application) ท่ีสามารถสืบคนและตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา
ในท่ีปรึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 

- 1 มีนาคม 2561 – 15 มีนาคม 2561 
 
สถานท่ีดําเนินโครงการ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 



 

 
งบประมาณ 
     งบประมาณท่ีตั้งตามแผนปฏิบัติราชการ   55,000  บาท 
     งบประมาณท่ีใชจริง     .................บาท 

   เพียงพอ      ไมเพียงพอ 
 
ผลการดําเนินโครงการ 

1. การเตรียมการ (ระบุ) 
- กําหนดเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการ 
- เสนออนุมัติโครงการ 
- จัดประชุมคณะทํางาน 

2. การดําเนินงานตามกิจกรรม (ระบุ) 
- จัดอบรมคณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
3. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ (ระบุ) 

- คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับบทบาทและภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษา 

- คณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสามารถใชระบบ
สารสนเทศ (Mobile Application) ท่ีสามารถสืบคนและตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาในท่ีปรึกษาได 

 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (ระบุ) 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเขาอบรมโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารย ท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile 
Application กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เก่ียวกับเพศ 
สังกัดคณะและตําแหนง แสดงไวในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี รายการ จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 37 44.00 
1.2 หญิง 47 56.00 

 รวม 84 100 
2. สังกัดคณะ   

2.1 ครุศาสตร 17 20.20 
2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15 17.90 
2.3 วิทยาการจัดการ 19 22.60 
2.4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 16.70 
2.5 เทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 22.60 

 รวม 84 100 
 



 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา จํานวนกลุมตัวอยางท่ีเขาอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application ท้ังหมด 84 คน เม่ือนํา
ขอมูลมาวิเคราะหพบวา ผูเขาอบรมโครงการ รอยละ 100 เปนผูเขาประชุมเพศชายจํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 44.00  เพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 56.00 ซ่ึงเขาอบรมโครงการดังกลาว สังกัดคณะ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ ครุศาสตร จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 20.20 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 17.90 วิทยาการจัดการ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 22.60 มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 16.70 เทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 22.60 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในดานการใหความรู การจัด
อบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนา
ระบบ Mobile Application กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แสดงไวในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ดานการใหความรู 

ขอท่ี รายการ x  
(N =84) 

Std. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ดานการใหความรู    
1.1 หัวขอ/เนื้อหามีความสอดคลองเหมาะสม 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
1.2 ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในการใหความรู 4.79 0.44 มากท่ีสุด 
1.3 เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการซักถาม/เสนอความคิดเห็น 4.33 0.63 มาก 
1.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.07 0.62 มาก 

 รวม 4.43 0.10 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในดานการใหความรู ท้ังหมด 84 คน เม่ือ
นํามาวิเคราะหขอมูลพบวา เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลําดับแรก ไดแก  ความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในการใหความรู อยูท่ีระดับมากท่ีสุด รองลงมาหัวขอ/เนื้อหามี
ความสอดคลองเหมาะสม ภาพรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด  และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ซักถาม/เสนอความคิดเห็น ภาพรวมอยูท่ีระดับมาก  ตามลําดับ 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในดานเอกสาร/วัสดุ/สื่ออุปกรณ 
การจัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
พัฒนาระบบ Mobile Application กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แสดงไวในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ดานเอกสาร/วัสดุ/สื่ออุปกรณ 

ขอท่ี รายการ x  
(N =84 ) 

Std. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

2. ดานเอกสาร/วัสดุ/ส่ืออุปกรณ    
2.1 เอกสารมีประโยชนและตรงตามความตองการ 4.46 0.61 มาก 
2.2 สื่อเทคโนโลยีท่ีใชประกอบกิจกรรม 4.30 0.71 มาก 

 รวม 4.38 0.07 มาก 



 

 จากตารางท่ี 3  พบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในดานเอกสาร/วัสดุ/สื่ออุปกรณ ท้ังหมด 84 คน 
เม่ือนํามาวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ลําดับแรก ไดแก  เอกสารประกอบการ
นําเสนอของผูนําเสนอ อยูท่ีระดับมาก  รองลงมาสือ่เทคโนโลยีท่ีใชประกอบกิจกรรม ภาพรวม
อยูท่ีระดับมาก  

  สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในดานประโยชนท่ีไดรับ การ
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
พัฒนาระบบ Mobile Application กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แสดงไวในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 ดานประโยชนท่ีไดรับ 

ขอท่ี รายการ x  
(N =84) 

Std. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

3. ดานประโยชนท่ีไดรับ    
3.1 ประโยชนท่ีไดรับตรงกับความตองการ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
3.2 การนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

 รวม 4.71 0.08 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในดานประโยชนท่ีไดรับ ท้ังหมด 84 คน  เม่ือ
นํามาวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ลําดับแรก ไดแก การนําความรูท่ีไดไปใช
ประโยชนในทางปฏิบัติ อยูท่ีระดับมากท่ีสุด  รองลงมาประโยชนท่ีไดรับตรงกับความตองการ  
ภาพรวมอยูท่ีระดับมากท่ีสุด  ตามลําดับ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก การ
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
พัฒนาระบบ Mobile Application กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แสดงไวในตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ขอท่ี รายการ x  
(N =84) 

Std. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก    
4.1 อาหาร / อาหารวาง / เครื่องดื่ม 4.12 0.66 มาก 
4.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.40 0.72 มาก 

 รวม 4.26 0.04 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังหมด 84 คน  
เม่ือนํามาวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ลําดับแรก ไดแก ความเหมาะสมของสถานท่ี  
โดยภาพรวม อยูท่ีระดับมาก  รองลงมาอาหาร/ อาหารวาง/ เครื่องดื่ม ภาพรวมอยูท่ีระดับ
มาก  ตามลําดับ 



 

สรุปผลการสํารวจ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูเขาประชุมโครงการอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application พบวา รอยละ 100  เปนผูเขาประชุมเพศ
ชายจํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 44.00  เพศหญิง จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 56.00  ซ่ึงผูเขาอบรม
โครงการดังกลาว สังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 20.20 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 17.90 วิทยาการจัดการ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 22.60 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 16.70 เทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 22.60  ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขาประชุมโครงการจัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application 
 ผูเขาอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา และพัฒนาระบบ Mobile Application มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก   
แยกผลออกเปน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในดานการใหความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก   
2. ความพึงพอใจในดานเอกสาร/วัสดุ/สื่ออุปกรณ ภาพรวมอยูในระดับมาก   
3. ความพึงพอใจในดานประโยชนท่ีไดรับ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   
4. ความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ (ระบุ) 
1. อาจารยผูเขารวมอบรมเขารวมนอย 
2. ชวงระยะเวลาท่ีจัดการจัดอบรมนอยเกินไป 
3. ระบบงานยังไมสมบรูณตองมีการพัฒนาตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป (ระบุ) 
1. ทําการโทรศัพทแจงอาจารยโดยตรง 
2. หาระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการประสานงานกับอาจารยเบื้องตนกอนจัดกิจกรรม 
3. ทําการประเมินผลการใชงานระบบ Mobile Application แลวนําผลมาปรับปรุงใหระบบงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

สรุปประโยชนท่ีไดจากการเขารวมโครงการของบุคลากร (ระบุ) 
- 

 

ลงชื่อ....................................................ผูรายงานโครงการ 

        (นายธรรมนูญ  จูทา) 
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