
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 

  ตามท่ีส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินพันธกิจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. ประสานงานและให้บริการวิชาการแก่สังคม  (University Social Responsibility) 
2. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื (Sustainability) 
3. สร้างความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
4. พัฒนาทักษะของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสังคมโลก (Disruptive Society) 

  ดังนั้น พันธกิจหลักของส านักบริการวิชาการ จึงมุ่งเน้นในการให้บริการวิชาการแก่บุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังการจัดอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ในลักษณะ In house และ Public โดยในแต่ละปีจะมีหลักสูตรการอบรมท่ีหลากหลายแก่บุคคล องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ  
มาจากการพัฒนาของส านักบริการวิชาการท่ีได้ศึกษาจากความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน การท าแบบส ารวจความต้องการการอบรม การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
วิทยากรและผู้เช่ียวชาญท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรืออาจมาจากความต้องการเฉพาะของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังนี้ เมื่อส านักบริการวิชาการได้ด าเนินการ 
จัดอบรม จะมีการประเมินในส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ  

- การประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น เนื้อหาการอบรม วิทยากร การให้บริการ อาหาร สถานท่ี ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อน าไป
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

- การรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าอบรมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- การส ารวจถึงความต้องการการอบรม และหัวข้อท่ีผู้เข้าอบรมต้องการเข้ารับการอบรมในอนาคต 

 

 

 

 



ในปีงบประมาณ 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม จ านวน 13 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร ประเภท วันที ่
รูปแบบการ
อบรม 

สถานที่ 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

1 เบญจภาคี รู้แล้วรวย Public 15 พฤศจิกายน 2563 Onsite ส านักบริการวิชาการ 25 94.01 

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Genius 
in Biology ค่ายอัจฉริยะชีววิทยา 

Inhouse 23 – 27 พฤศจิกายน 
2563 

Onsite ส านักบริการวิชาการ 14 94.60 

3 ผู้น ายุคใหม่ Public 21 – 23 ธันวาคม 
2563 

Onsite โรงแรมคุ้มภูค า 50 86.52 

4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  การ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ 
ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตว
แพทย์ และเภสัชกรระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจักรค า
คณาทร จังหวัดล าพูน 
 
 

Inhouse 26 – 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

Onsite เดอะ แกรนด์จามจุรี  
รีสอร์ท ล าพูน 

71 94.2 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร ประเภท วันที ่
รูปแบบการ
อบรม 

สถานที่ 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

5 โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ
วิชาการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หลักสูตร Mini Training 
Session "The Future Skills" 

Public 19 มีนาคม 2564 Onsite ส านักบริการวิชาการ 47 74.09 

6 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

Public 1 – 2  เมษายน 2564 Onsite ส านักบริการวิชาการ 23 86.56 

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้าง
ฝัน Gifted Math CKK” นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียน
จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

Inhouse 8 เมษายน 2564 Onsite คณะมนุษยศาสตร์ 
 และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

71 98.8 

8 โครงการส่งเสริมโอกาสการมีงานท า
ของผู้ท่ีจะจบการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิค
ล าพูน 

Inhouse 12, 14 พฤษภาคม 
2564 

Online  60 98.4 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร ประเภท วันที ่
รูปแบบการ
อบรม 

สถานที่ 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

10 หลักสูตร การจัดการประชุมและ การ
จดบันทึกรายงานการประชุม 

Inhouse 29 กรกฎาคม 2564 Online  30 91.65 

11 หลักสูตร การยกระดับศักยภาพ
วิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล 

Inhouse 23, 30 กันยายน 2564 Onsite วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 46 88.97 

12 หลักสูตร การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 

Inhouse 24 กันยายน 2564 Online  56 91.20 

13 หลักสูตร การเรียนรู้ตนเองและการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

Inhouse 27 กันยายน 2564 Online  56 93.60 

 


