
 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Self-Assessment Report) 

ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินตนเองของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักงาน ประจ าปีการศึกษา 2558  
และ คณะฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 ตัวบ่งชี้) ผลการ
ประเมินตนเอง อยู่ที่ 4.70 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก 

 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้  
1. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 5.00 คะแนน คุณภาพ

อยู่ระดับดีมาก 
2. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 4.84 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
3. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ผลการประเมินตนเอง

อยู่ 3.66 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดี 
4. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 3 ร้อยละความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูลนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาข้ึนฐานข้อมูล สกอ. ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 4.99 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
5. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 

5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 

  ผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  3 ด้าน ดังนี้  
  1. ด้านปัจจัยน าเข้า  ไม่มี 
  2. ด้านกระบวนการ ผลการวิเคราะห์อยู่ที่ 5.00 คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
  3. ด้านผลลัพธ์ ผลการวิเคราะห์อยู่ที่ 4.70 คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 

2. รายนามคณะผู้ประเมิน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี   ศรีนพรัตน์วัฒน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์   สันตะวัน   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สมพร   พูลพงษ์    กรรมการและเลขานุการ 



3. บทน า 
3.1 ประวัติความเป็นมา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ.2518 ตาม
โครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้
จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ตามมาตรา 7 ต่อมา
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และปี พ.ศ.2548 ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ 
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548  ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 
และมีการแบ่งส่วนราชการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549  และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และครั้ง
ที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปรัชญา 
  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 

พันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ระดับอุดมศึกษา 

 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 



3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา  
ข้อเสนอแนะผลการประเมิน   

 ปีการศึกษา 2557 
ผลการปรับปรุง  

ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2558 
1.ระบบและกลไกจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
มีการวิเคราะห์ SWOTที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานตนเอง หน่วยงาน อ่ืน และ
มหาวิทยาลัย 

1.ปีงบประมาณ 2559 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือท าการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557-2561) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 เพ่ือวิเคราะห์ SWOT  
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับ
ส านัก เพ่ือท าการกลั่นกรองแผน และท าการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ส านัก กับแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือ
ทบทวนพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

2.พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1.คณะกรรมการบริหารส านักฯ ศึกษากรอบโครงสร้าง
จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณระดับส านัก
ที่เป็นไปตามกรอบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
2.บริหารงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และก ากับการใช้
งบประมาณตามเป้าหมายของโครงการที่จัดท าข้ึน 
3.จัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่ายที่เป็นข้อมูลปัจจุบันตาม
รอบระยะเวลา โดยจัดท าเป็นแฟ้มรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าเดือน  

3.ควรแสดงเอกสารอย่างเป็นรูปธรรม ของ
ระบบและกลไก การก ากับติดตามด าเนินงาน
ตามแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมิน เพ่ือน าผลไปพัฒนาต่อไป 

1.ส านักส่งเสริมฯ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ตามจุดเน้น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับแผนการเสนอขอ
งบประมาณประจ าปี (สนว.359) 
2.พัฒนาบุคลากรกรตามแผนงานโดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ 
3.การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคลนั้น 
ทางหน่วยงานก าหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ 
จัดท ารายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมต่าง ๆ 
รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ 



ข้อเสนอแนะผลการประเมิน   
 ปีการศึกษา 2557 

ผลการปรับปรุง  
ตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2558 

4.ควรสร้างระบบและกลไกในการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  มีการ
ประเมินผล แล้วน าผลนั้นไปด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาต่อไป 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดังนี้ 
1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลาปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ทันเวลามิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรค
การใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและ
รายงานการประเมินผลการด าเนินการในรูปแบบต่าง  ดังนี้ 
   4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
   4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน 
   4.3 รายงานประจ าปี 
   4.4 รายงานการเบิก–จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 
   4.5 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
   4.6 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ทุกเดือน 
5. ประเมินผลการใช้งานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
   5.1 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
   5.2 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างาน แนวทางการ
แก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 

 



4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ บรรลุ 5.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4 คะแนน 
(ร้อยละ 64) 

77.44 บรรลุ 4.84 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 3.51 คะแนน 3.66 คะแนน บรรลุ 3.66 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูลนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นฐานข้อมูล สกอ. 

4 คะแนน 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 99.97 บรรลุ 4.99 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4 คะแนน 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 100 บรรลุ 5.00 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมเฉพาะ 5.1 และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 5.00 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนรวมเฉพาะตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 4.70 คะแนน  

 



5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 
 1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการใช้
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นรูปธรรม และช่วย
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนได้อย่างหลากหลาย และท่ัวถึง 
 1.2 การจัดการความรู้ของหน่วยงานท าได้เป็นระบบ มีความชัดเจน ในการด าเนินกิจกรรม 
 
2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 2.1 หน่วยงานมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการจัดท ารายงานทางการเงิน 
รวมถึงการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามรอบระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง สามารถน าผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวมารายงานในเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนและถือ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
 2.2 การรายงานการจัดการความเสี่ยง ควรเพิ่มเติมผลการจัดการความเสี่ยงในเชิงข้อมูล และแสดง
ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง ว่ามีข้ันตอนอย่างไร มีกระบวนการติดตามอย่างไร 
 2.3 ควรมีการส ารวจประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการห้องเรียน และ
พัฒนากระบวนการให้บริการด้านการจัดตารางเรียน-สอน-สอบ 
 2.4 การจัดการความรู้ของส านักฯ ควรแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้ และจัดเก็บ
รวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร และการเขียนรายงานผลการด าเนินงานควรรายงานตาม
ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
 2.5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรระบุให้ชัดเจนว่า
ติดตามจากเรื่องใด กระบวนการเป็นอย่างไร 
 
3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 3.1 มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกด้าน โดยมี
การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้มีความทันสมัย รวดเร็ว 
 3.2 มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างทันท่วงที 
 3.3 ระบบการรายงานผลการประกันคุณภาพ และการเชื่อมโยงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นแบบ
ออนไลน์ ถือเป็นรูปแบบการรายงานที่ดี มีความทันสมัย และจะแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
 1. ควรมีการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาที่สอน ก่อน
การจัดตารางเรียน-ตารางสอน 
 2. ระบบการสืบค้นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องการอาจารย์ เช่นระบบตารางส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 3. อยากให้ขยายระยะเวลาในการส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ อาจก าหนดให้ยื่นรายชื่อใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน  
 4. การจัดรายการจัดสอนส่งคณะ อยากให้มีความยืดหยุ่นในการสลับช่วงเวลา 



 5. ควรให้มีระบบสนับสนุนการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 หรือช่วยเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
ตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่มีอาจารย์จากคณะอ่ืนร่วมท าการสอนด้วย เช่น รายวิชาในกลุ่มเลือกเสรี 
เป็นต้น 
 6. การปรับเปลี่ยนรายชื่อาอจารย์ผู้สอน ในส่วนของตารางเรียน ตารางสอน ในกรณีท่ีมีการแก้ไข 
หรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ควรมีการอัพเดตข้อมูลลงในระบบตารางสอนออนไลน์ให้ตรงกัน 
 7. ระบบแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรุ่น ควรปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 8. อยากให้มีการปรับปรุง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องเรียนให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 1. อยากให้ปรับปรุงเรื่องระบบเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ให้ดีกว่านี้ หลุดบ่อย โหลดช้า เข้าระบบงานทะเบียน
ค่อยข้างช้า 
 2. อยากให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าระบบงานทะเบียน
นักศึกษา ระบบการตรวจสอบการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 3. กรณีช าระเงิน ผ่านธนาคาร ต้องมาท าการค้นหรือขอรับใบเสร็จเพ่ือน าไปแนบเบิกค่อนข้างล่าช้า 
ใช้เวลานาน ควรปรับให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จจากระบบได้เลย เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง 
 4. ควรปรับเรื่องการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-ถอนรายวิชา อยากให้มีการอธิบายขั้นตอน
ให้กับนักศึกษาทุกคนทราบ ปรับเรื่องการใช้ค าพูด และอยากให้มีการติดชื่อผู้ให้บริการด้วย 
 5. ผลการเรียนออกช้า และไม่ทันกับช่วงเวลาการลงเพ่ิม-ถอนรายวิชา ในกรณีที่ต้องมีการลงทะเบียน
เรียนใหม่ อาจส่งผลต่อการพ้นสภาพ 
 6. การลงเพ่ิมรายวิชาอยากให้ลดขั้นตอนการให้อาจารย์ผู้สอนเซ็นต์ เนื่องจากลงทะเบียนอยู่ในจ านวน
ที่ก าหนด 
 7. อยากให้เพ่ิมช่องในการรับช าระเงินหน้าเคาท์เตอร์ของการเงินมากกว่านี้ เนื่องจากมีความล่าช้า คิว
ยาว ท าให้อาจไปเรียนไม่ทัน บัตรคิวการเงินควรให้ 1 คิว ต่อ 1 รายการ  ไม่ควรเป้น 1 คิว ท าได้ 3 รายการ 
 8. ระบบค้นหาอาจารย์ผู้สอน ใช้งานไม่ค่อยได้ 
 9. อยากให้เพ่ิมช่องทางการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ หน้าเคาท์เตอร์ 
 10. การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา กรณีเป็นเอกสารส่วนบุคคลของนักศึกษา ควร
แจ้งเจ้าตัวให้ทราบ อย่างเป็นทางการ ไม่ควรลงในเฟสบุ๊ค ที่เป็นเพจสาธารณะ 
 

*** 


