
ก. ความพึง

พอใจด้านการให้

ค าปรึกษาทาง

วิชาการ

ข. ความพึงพอใจ

ด้านการบริการข้อมูล

ข่าวสารแก่นิสิต

ค. ความพึงพอใจด้านการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพแก่นิสิต

ก. ความพึงพอใจ

ด้านส่ือ/เอกสารและ

อุปกรณ์การเรียน

การสอน

ข. ความพึงพอใจด้าน

อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อม

ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) 196 คน 
( 20.16% ของ 965 คน)

4.33 4.25 4.38 4.33 4.36 4.29 4.32 4.33 4.30 4.34

วท.บ. (เกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา)

69 คน 
( 27.82% ของ 248 คน)

3.93 3.65 3.61 3.71 4.13 4.07 3.90 4.02 4.00 4.00

เฉล่ียรวม 265 คน
( 21.85% ของ 1,213 คน)

4.22 4.10 4.18 4.17 4.30 4.23 4.21 4.25 4.22 4.25

ข้อเสนอแนะ

ค่าเฉล่ียรวม

ทุกด้าน

    อยากให้มีท่ีพักส าหรับคนบ้านไกลส ารองไว้ด้วยครับ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

3.2 ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การบริการข้อมูล

ข่าวสาร และการจัดกิจกรรมแก่นิสิต

3.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนทาง

กายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

จ านวนผู้ประเมินหลักสูตร 3.1 ความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรและการจัด

การศึกษา

2.3 ความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ

2.2 ความพึงพอใจ

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการ

2.1 ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการ 

ข้ันตอนการให้บริการ



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน

เพศ : ชาย 86 32.45% หญิง 179 67.55%

หลักสูตร : ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) 196 73.96%

วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา) 69 26.04%

ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

4.10 มาก

4.08 มาก

4.10 มาก

4.12 มาก

4. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 4.09 มาก

4.18 มาก

5. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.05 มาก

6. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง 4.15 มาก

7. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.31 มาก

8. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 4.16 มาก

9. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.23 มาก

2.3 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 4.17 มาก

10. ผลของการให้บริการในภาพรวม 4.16 มาก

11. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 4.18 มาก

12. การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ 4.17 มาก

ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ

4.30 มาก

1. มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา 4.23 มาก

2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.23 มาก

3. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 4.31 มาก

4.30 มาก

5. อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน 4.41 มาก

4.36 มาก

7. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 4.24 มาก

8. การแนะน าระบบการลงทะเบียนเรียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 4.29 มาก

4.23 มาก

4.23 มาก

1. มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน บริการให้ค าปรึกษา 4.26 มาก

4.16 มาก

3. นิสิตได้รับข้อมูลและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการด าเนินชีวิต 4.20 มาก

4. มีการติดตามผลการเรียนของนิสิต เพ่ือช่วยให้เรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 4.28 มาก

รายการ

รายการ

1. การให้บริการตามท่ีขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

3.1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการศึกษา

3.2 ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมแก่นิสิต

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา การให้ค าปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมแก่นิสิต และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ก. ความพึงพอใจด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

2.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

3. ข้ันตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม

2. ข้ันตอนและวิธีการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัวในการท างาน

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ระบบการประเมินผลของรายวิชาท่ีเปิดสอน มีวิธีประเมินท่ีหลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย 

กิจกรรม การวัดทักษะ การปฏิบัติงาน

2. ช่องทาง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการการให้ค าปรึกษามีหลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากการติดต่อระหว่างบุคคล

โดยตรง



ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจรายการ

4.25 มาก

4.21 มาก

6. ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น ทุนการศึกษา อาชีพและการจัดหางาน เป็นต้น 4.24 มาก

7. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวภายในคณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 4.17 มาก

4.19 มาก

9. มีการบริการข้อมูลเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต 4.23 มาก

4.25 มาก

10. มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกช้ันเรียน 4.24 มาก

11. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 4.28 มาก

4.25 มาก

4.23 มาก

14. นิสิตได้รับความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 4.26 มาก

4.24 มาก

4.22 มาก

1. จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/ส่ือการเรียนการสอน 4.18 มาก

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ส่ือการเรียนการสอน 4.25 มาก

3. ความหลากหลายในการค้นคว้าของส่ือการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 4.18 มาก

4. ความพอเพียงของส่ือการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 4.22 มาก

5. ความทันสมัยของส่ืออุปกรณ์ห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องส่ือเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.26 มาก

4.25 มาก

6. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม สะอาด อากาศถ่ายเท มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ 4.32 มาก

7. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 4.22 มาก

8. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอ 4.31 มาก

9. อาคาร/สถานท่ี ในการท ากิจกรรมและการออกก าลังกายมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.28 มาก

10. สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ า/ห้องสุขาโดยรวม ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ) 4.26 มาก

11. สถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย 4.19 มาก

12. สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ 4.19 มาก

4.22 มาก

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

   อยากให้มีท่ีพักส าหรับคนบ้านไกลส ารองไว้ด้วยครับ

สรุป ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ค่าเฉล่ียในภาพรวม

3.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

ก. ความพึงพอใจด้านส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ข. ความพึงพอใจด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

12. กิจกรรมท่ีจัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

13. มีข้อมูลด้านหน่วยงานท่ีให้บริการนิสิต ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท่ีสามารถให้นิสิตท างานพิเศษนอกเวลา

ได้

ข. ความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต

ค. ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต

5. มีการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหา

ต่างๆ

8. การบริการข้อมูลข่าวสารภายในคณะ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีความสะดวก หลากหลาย และท่ัวถึง


	2ผลประเมินสิ่งสนับสนุนนิสิต 60 31พค61
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