
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานสิิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) 

 

 

นสิติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

 

 

โดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

ผู้รบัผิดชอบการส ารวจและการประเมินผล 

งานประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

24 มีนาคม 2562 



1. ผลการส ารวจ 

1.1 แบบฟอร์มการส ารวจ  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

1.2 ผลการส ารวจ   

 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี

การศกึษา 2561 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.3 แบบส ารวจที่ใช ้ 

 แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 

มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิต 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

1.4 การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80 ความพงึพอใจ / ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยมาก 

1.81 – 2.60 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 – 3.40 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบส ารวจโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาความถี่ 

จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

     (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน หน่วย 

นิสิต 119 คน 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจ านวนนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 มจี านวนทั้งสิน้ 119 คน 

 

ตารางที่ 2  แสดงเพศของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

     (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ชาย 76 63.87 

หญงิ 43 36.13 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 119 คน พบว่า เป็นเพศชาย 

จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.87 และเป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.13 

  

ตารางที่ 3  แสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ 

     แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 

     ของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละ 

ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 13.45 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 21 17.65 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 22 18.49 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 20.17 

ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ 11 9.24 



สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละ 

ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 7 5.88 

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 3.36 

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิเีดีย 14 11.76 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 119 คน 

พบว่า 

 อันดับที่ 1  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิน้ 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.17  

 อันดับที่ 2  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งสิน้ 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.49  

 อันดับที่ 3  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งสิน้ 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.65 

 อันดับที่ 4  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวนทั้งสิน้ 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.45  

 อันดับที่ 5  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จ านวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 11.76 

 อันดับที่ 6  ได้แก่ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ จ านวนทั้งสิน้ 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.24 

 อันดับที่ 7  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวนทั้งสิน้ 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.88 

 อันดับสุดท้าย  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.36 

 

ตารางที่ 4  แสดงชั้นปีของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

     (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละ 

ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

ปีที่ 1 (รหสั 61) 24 20.17 

ปีที่ 2 (รหสั 60) 53 44.54 

ปีที่ 3 (รหสั 59) 29 24.37 

ปีที่ 4 (รหสั 58) 10 8.40 

ปีที่ 4 ข้ึนไป (รหสั 57 ลงมา) 3 2.52 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  



 จากข้อมูลในตารางที่ 4 ซึ่งแสดงช้ันปีของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิน้ 119 คน พบว่า 

 อันดับที่ 1  ได้แก่ ช้ันปีที่ 2 (รหัส 60) จ านวนทั้งสิน้ 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.54   

 อันดับที่ 2  ได้แก่ ช้ันปีที่ 3 (รหัส 59) จ านวนทั้งสิน้ 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.37   

 อันดับที่ 3  ได้แก่ ช้ันปีที่ 1 (รหัส 61) จ านวนทั้งสิน้ 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.17   

 อันดับที่ 4  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 (รหัส 58) จ านวนทั้งสิน้ 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.40   

 อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป (รหัส 57 ลงมา) จ านวนทั้งสิน้ 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิต 

 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

               ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 

     : ภาพรวมด้านต่างๆ 

ความพึงพอใจในภาพรวมดา้นต่างๆ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านคุณภาพจัดการเรียนการสอน :  

โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3.50 0.862 มาก 

2. ดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.50 0.898 มาก 

3. ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.47 0.873 มาก 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: 

โดยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3.54 0.845 มาก 

5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.49 0.921 มาก 

เฉลี่ย 3.51 0.883 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนสิิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสติของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศกึษา 2561 : ภาพรวมด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ยใน

ภาพรวมอยู่ที่ 3.51 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพจัดการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และ 2) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มี

คุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 

มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.47 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

 

 



ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

     : ด้านคุณภาพจัดการเรยีนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความพึงพอใจใน “ดา้นคณุภาพจัดการเรียน

การสอน : โดยคณะICT” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

เชน่ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนานิสติ ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน 

และประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อยา่ง

สม่ าเสมอ 

3.53 0.862 มาก 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาตามผลการประเมินในขอ้ 1 
3.46 0.862 มาก 

เฉลี่ย 3.50 0.862 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 : ด้านคุณภาพจัดการ

เรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.50 มี

คุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น ประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนานิสิต ประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อย่าง

สม่ าเสมอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.53  มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการ

ประเมินในข้อ 1 มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.46  มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

         ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

     : ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



ความพึงพอใจใน “ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

: โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง 

อุณหภูม ิความสะอาด) ของห้องเรียน

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

3.51 0.891 มาก 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง 

เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

ห้องปฏบัิตกิารเหมาะสมตอ่การเรียนรู้

ภาคปฏิบัต ิ

3.47 0.872 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มีความพร้อมใช ้ 3.57 0.900 มาก 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวาม

เพียงพอ 
3.58 0.888 มาก 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มี

ความพร้อมใช ้
3.48 0.910 มาก 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มี

ความเพียงพอ 
3.51 0.891 มาก 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI ใน

อาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร พืน้ท่ีศึกษาด้วย

ตนเอง หรือหอพัก มคีวามเพยีงพอ มคีวามแรง

ของสัญญาณด ี

3.37 0.990 ปานกลาง 

เฉลี่ยด้านที่ 1 3.50 0.906 มาก 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส์ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของผู้เรียน 
3.60 0.886 มาก 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวามเหมาะสม 3.64 0.890 มาก 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยาก

ซับซ้อน 
3.58 0.859 มาก 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจ

ให้บริการ 
3.53 0.900 มาก 

5. มกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ 

กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อยา่ง

สม่ าเสมอ 

3.49 0.842 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 2 3.57 0.875 มาก 

เฉลี่ย 2 ดา้น 3.54 0.891 มาก 
 



จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 : ด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.54 มคีุณภาพ ระดับ มาก ดังนี้ 
 

3.1 ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มี

คุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของเรื่องดังกล่าว โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อับดับที่ 1 ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 2 ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน มคีวามพร้อมใช้ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 3 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพโดยทั่วไป (โต๊ะเรียน เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ  ความ

สะอาด) ของห้องเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาคทฤษฎี  และ 2) เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

หอ้งปฏิบัติการ มีความเพียงพอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

อับดับที่ 4 ได้แก่ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.48 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 5 ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป (โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

หอ้งปฏิบัติการเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.47  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ จุดเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI ในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พื้นที่ศึกษาด้วยตนเอง หรือหอพัก มีความเพียงพอ มีความแรงของสัญญาณดี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 มี

ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
 

3.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น สื่ออิเล็คทรอนิกส์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.57 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของเรื่อง

ดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อับดับที่ 1 ได้แก่ ช่วงวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 2 ได้แก่ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.60 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 3 ได้แก่ ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 



อับดับที่ 4 ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.49  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

     : ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ความพึงพอใจใน “ดา้นการให้ค าปรึกษา และ

แนะแนว : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและ

การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศกึษา

แก่นสิิต 

3.50 0.801 มาก 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหค้ าแนะน า

แก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองบริการ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

3.48 0.842 มาก 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจใหค้ าแนะน า

แก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองกจิการนิสติ 

    ของมหาวิทยาลัย 

3.44 0.962 มาก 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่นสิิต เช่น สิ่งพมิพ ์ปา้ย

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook  แจ้ง

ข้อความทางมือถือ เป็นต้น 

3.50 0.901 มาก 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสารแก่

นสิิต เช่น ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง เช่ือถือได้ เป็น 

    ปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออยา่งสม่ าเสมอ 

ข้อมูลขา่วสารมีประโยชนต์รงตามความตอ้งการ 

3.48 0.891 มาก 

6. การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษา

แก่นสิิต เหมาะสมเพียงพอ 
3.45 0.841 มาก 

เฉลี่ย 3.47 0.873 มาก 
 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 : ด้านการให้ค าปรึกษา 

และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.47 มคีุณภาพ ระดับ มาก และ



สามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ 

อับดับที่ 1 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการให้ข้อมูล

ป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาแก่นิสิต และ 2) ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นิสิต 

เช่น สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook  แจ้งข้อความทางมือถือ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 

มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 2 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้ค าแนะน าแก่นิสิตของ

นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย และ 2) ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูล

ข่าวสารแก่นิสิต เช่น ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออย่างสม่ าเสมอ 

ข้อมูลขา่วสารมีประโยชนต์รงตามความตอ้งการ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 3 ได้แก่ การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นิสิต เหมาะสมเพียงพอ  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้ค าแนะน าแก่นิสิตของนักวิชาการศึกษา 

กองกิจการนสิิต ของมหาวิทยาลัย มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.44  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

         ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

     : ด้านการเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

     สื่อสาร 

ความพึงพอใจใน “ดา้นการเตรยีมความพร้อม

เพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร” 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมการท างาน เหมาะสม

เพยีงพอ 

3.50 0.891 มาก 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียม

ความพร้อมในการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 
3.57 0.798 มาก 

เฉลี่ย 3.54 0.845 มาก 
 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 : ด้านการเตรียมความ

พร้อมเพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 



3.54 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้าน

ดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อับดับที่ 1 ได้แก่ การบริการข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมในการท างาน เหมาะสม

เพียงพอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการท างาน 

เหมาะสมเพียงพอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2561  

     : ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ความพึงพอใจใน “ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก

อื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานดา้นทะเบียน

นสิิตผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
3.50 0.891 มาก 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็ม

ใจให้บริการ 
3.48 0.937 มาก 

3. ร้านจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคาร

คณะ เพยีงพอ สะอาดถูกสุขลกัษณะ ราคา

เหมาะสม  

3.58 0.839 มาก 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและสะอาด

ถูกสุขลักษณะ 
3.45 1.023 มาก 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาด

ถูกสุขลักษณะ 
3.56 0.926 มาก 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา 

ลานเอนกประสงค์ เพียงพอและเหมาะสม 
3.41 0.986 มาก 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค เพยีงพอและเหมาะสม 
3.42 0.934 มาก 

8. ภาชนะส าหรับท้ิงขยะประจ าอาคารคณะและ

บริเวณโดยรอบ เพียงพอและเหมาะสม 
3.46 0.972 มาก 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการ

ก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
3.55 0.963 มาก 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคาร

คณะ  ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกตอ้งและพร้อมใช้ 
3.52 0.891 มาก 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เชน่ 

เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
3.60 0.896 มาก 



ความพึงพอใจใน “ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก

อื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ไฟฟา้และแสงสวา่งทางสัญจร เพยีงพอและ

เหมาะสม 

12. ระบบจราจรภายในมหาวทิยาลัย เช่น ถนน 

ป้ายบอกทาง รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย 
3.44 0.899 มาก 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ภายในหอพักมหาวทิยาลัย (หอพัก มพ. / 

หอพัก UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม 

3.44 0.820 มาก 

เฉลี่ย 3.49 0.921 มาก 
 

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2560 ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.49 มีคุณภาพ ระดับ มาก และ

สามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ 

อับดับที่ 1 ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า และแสงสว่างทางสัญจร เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อับดับที่  2 ได้แก่ ร้านจ าหน่ายอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ เพียงพอ สะอาดถูก

สุขลักษณะ ราคาเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 3 ได้แก่ ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.56 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 4 ได้แก่ ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจัดอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.55 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 5 ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารคณะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและ

พร้อมใช ้มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่  6 ได้แก่  ประสิทธิภาพของการบริการงานด้านทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 7 ได้แก่ บุคลากรของศูนย์แพทย์ มอีัธยาศัยดี และเต็มใจใหบ้ริการ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 8 ได้แก่ ภาชนะส าหรับทิ้งขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและ

เหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 



อับดับที่ 9 ได้แก่ น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 

มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 10 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ป้ายบอกทาง 

รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย และ 2) การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมหาวิทยาลัย 

(หอพัก มพ. / หอพัก UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 11 ได้แก่ น้ าประปา และไฟฟ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพียงพอและเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ สนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม เชน่ สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอ

และเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.41  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตชั้นปทีี่ 1 และ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

         การสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน 

     และพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปี 

     การศึกษา 2560 

หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ     ค่า 

   เฉลี่ย 
   S.D. 

ระดับ 

พึงพอใจ น้อยมาก  น้อย ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพจดัการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ท่านมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

เชน่ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนานิสติ ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน 

และประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อยา่ง

สม่ าเสมอ 

4 4 49 49 13 3.53 0.862 มาก 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินใน

ข้อ 1 

4 6 51 47 11 3.46 0.862 มาก 

เฉลี่ย 3.50 0.862 มาก 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง 

อุณหภูม ิความสะอาด) ของห้องเรียน

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

3 8 48 45 15 3.51 0.891 มาก 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง 

เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

ห้องปฏบัิตกิาร เหมาะสมตอ่การเรียนรู้

ภาคปฏิบัต ิ

3 10 45 50 11 3.47 0.872 มาก 



หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ     ค่า 

   เฉลี่ย 
   S.D. 

ระดับ 

พึงพอใจ น้อยมาก  น้อย ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มีความ

พร้อมใช ้
5 2 52 44 16 3.57 0.900 มาก 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวาม

เพียงพอ 
4 4 46 49 16 3.58 0.888 มาก 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร 

มคีวามพร้อมใช ้
5 5 51 44 14 3.48 0.910 มาก 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร 

มคีวามเพียงพอ 
6 2 48 51 12 3.51 0.891 มาก 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI  

ในอาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร พืน้ท่ีศึกษา

ด้วยตนเอง หรือหอพัก มคีวามเพยีงพอ มี

ความแรงของสัญญาณด ี

5 14 47 38 15 3.37 0.990 ปานกลาง 

เฉลีย่ : ด้านห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.50 0.906 มาก 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส์ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของผู้เรียน 
4 4 44 51 16 3.60 0.886 มาก 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวาม

เหมาะสม 
4 3 43 51 18 3.64 0.890 มาก 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยาก

ซับซ้อน 
3 6 43 53 14 3.58 0.859 มาก 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจ

ให้บริการ 
4 6 47 47 15 3.53 0.900 มาก 

5. มกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ 

กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ 

อย่างสม่ าเสมอ 

4 4 52 48 11 3.49 0.842 มาก 

เฉลี่ย : ด้านห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิล็คทรอนกิส์ 3.57 0.875 มาก 

เฉลี่ย 3.54 0.891 มาก 

ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษา

และการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล

การศึกษาแก่นสิิต 

3 5 50 52 9 3.50 0.801 มาก 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้

ค าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา   

กองบริการการศกึษา ของมหาวิทยาลัย 

4 6 47 53 9 3.48 0.842 มาก 

         



หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ     ค่า 

   เฉลี่ย 
   S.D. 

ระดับ 

พึงพอใจ น้อยมาก  น้อย ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจให้

ค าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา   

กองกิจการนสิิต ของมหาวิทยาลัย 

3 15 44 41 16 3.44 0.962 มาก 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่นสิิต เช่น สิ่งพมิพ ์ปา้ย

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook  แจ้ง

ข้อความทางมือถือ เป็นต้น 

4 7 48 46 14 3.50 0.901 มาก 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสาร

แก่นสิิต เช่น ข้อมูลข่าวสารถูกตอ้ง เชื่อถอืได้ 

เป็นปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออยา่ง

สม่ าเสมอ ข้อมูลข่าวสารมปีระโยชนต์รงตาม

ความตอ้งการ 

5 6 46 51 11 3.48 0.891 มาก 

6. การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษา

แก่นสิิต เหมาะสมเพียงพอ 
3 8 50 48 10 3.45 0.841 มาก 

เฉลี่ย 3.47 0.873 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมการท างาน เหมาะสม

เพยีงพอ 

4 7 46 49 13 3.50 0.891 มาก 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียม

ความพร้อมในการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 
3 4 44 58 10 3.57 0.798 มาก 

เฉลี่ย 3.54 0.845 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานด้านทะเบียน

นสิิตผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
5 5 46 51 12 3.50 0.891 มาก 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็ม

ใจให้บริการ 
4 9 48 42 16 3.48 0.937 มาก 

3. ร้านจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคาร

คณะ เพยีงพอ สะอาดถูกสุขลกัษณะ ราคา

เหมาะสม  

2 5 50 46 16 3.58 0.839 มาก 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและ

สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
6 11 44 40 18 3.45 1.023 มาก 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและ

สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
3 10 40 49 17 3.56 0.926 มาก 

         



หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ     ค่า 

   เฉลี่ย 
   S.D. 

ระดับ 

พึงพอใจ น้อยมาก  น้อย ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนาม

กีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอและ

เหมาะสม 

7 7 50 40 15 3.41 0.986 มาก 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค เพยีงพอและเหมาะสม 
5 9 49 43 13 3.42 0.934 มาก 

8. ภาชนะส าหรับท้ิงขยะประจ าอาคารคณะและ

บริเวณโดยรอบ เพียงพอและเหมาะสม 
6 6 51 39 17 3.46 0.972 มาก 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มี

การก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
4 10 40 47 18 3.55 0.963 มาก 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคาร

คณะ  ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกตอ้งและ

พร้อมใช ้

4 5 50 45 15 3.52 0.891 มาก 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ 

เชน่ เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กล้อง

วงจรปิด ไฟฟา้ และแสงสวา่งทางสัญจร 

เพยีงพอและเหมาะสม 

2 8 45 45 19 3.60 0.896 มาก 

12. ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน 

ป้ายบอกทาง รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย 
4 9 49 45 12 3.44 0.899 มาก 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ภายในหอพักมหาวทิยาลัย (หอพัก มพ. / 

หอพัก UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม 

1 11 53 43 11 3.44 0.820 มาก 

เฉลี่ย 3.49 0.921 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.51 0.883 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

IT - ขอต้นไมใ้หญ่รอบๆ ตกึคณะให้พอได้เป็นร่มเงาบา้ง 

- คอมพิวเตอร์ควรเตรียมพร้อมกับการเรียนในเเตล่ะวิชา บางที่จะใชโ้ปรแกรมนี้ แตค่อมพิวเตอร์ไม่มี

ตอ้งโหลดและตดิตัง้เอง เสียเวลาในการเรียนไปอีก บางทีคอมพวิเตอร์ช้ามาก เขียนโค้ดอยู่ดีๆ  กค็้าง 

- อยากให้ปรับปรุงเร่ืองของรถเมลม์อ เนื่องจากบางครัง้ก็ออกไมต่รงตามเวลา อยา่งเช่น รถเมลจ์ะจอด

รอนิสติเป็นเวลา 15 -20 นาท ีแต่กลับออก 30 บา้ง 35 บ้าง ซึง่ออกไมต่รงตามเวลาก าหนดและก่อนท่ีจะออก

รถเมล์น้ัน น้าๆ ลุงๆ ยังไมค่่อยกระตอืรือร้นมากเท่าไร บางคร้ังเกินเวลาไมพ่อยังหยบิจับสมารท์โฟน มาเลน่อีก 

ขอให้แก้ไขตรงนี้ ส่วนดา้นท่ีให้บริการอ่ืนของรถเมล์น้ันก็ยังดอียู่ 

- ข้อเสนอ : (แตไ่มรู้่ว่าจะเป็นไปได้ไหม) คือ แค่ตอนเชา้อยากใหร้ถเมล์มอออกท้ังเลขคู่และคี่ เพราะว่า

กว่ารถเมล์มอจะเขา้ PKY ตัง้แต ่10 โมงเป็นต้นไปชว่งเชา้จะได้มีรถหมุนเวยีนตลอดครับ  

- ถ้ามีบันไดที่เดินได้สะดวกใกลโ้รงอาหารฝั่งร้านกาแฟคงดี เพราะคนสว่นใหญ่เดินตามทางนั้นๆ 

- ควรมรีถรางไฟฟ้าภายในมหาวทิยาลัย เพื่อลดฝุ่น ลดมลพิษ 

- อยากให้ทางคณะมีเสื้อช็อป 

- กลิ่นจากทอ่ระบายน้ าบริเวณโรงอาหาร 

- อยากให้ทางคณะ ICT ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะโดยเฉพาะตรงลานหญ้ากลางตกึ ICT 

- เพิ่มสถานท่ีพักผ่อนตามใตร่้มไม ้เช่น โตะ๊ไมห้ินออ่นใตร่้มไม้ 

- อยากให้รถเมล์มอเปลี่ยนเป็นรถคันใหญ่ และให้น่ังเฉพาะที่น่ัง ไมย่นือัดกัน เขา้แถวก่อนขึน้รถ เพิ่ม

จ านวนรถ 

- ปรับสภาพอาคารสถานท่ีต่างๆ ให้สวยงาม ท าร่มไมใ้ห้นิสติน่ังพักผ่อนได ้เช่น ท าสวนจัดสวนตา่งๆ

ตามบริเวณตกึ โดยเฉพาะ CE 

- ควรมรีะบบรถเมล์มอให้ดกีว่านี้ ไม่ควรให้นิสติรอรถนานเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการเรียนได้ 

- อยากให้มีลานกิจกรรมและลานกีฬากลางแจ้งส าหรับคณะมากกวา่นี ้เช่นสนามฟุตซอล สนาม

วอลเลยบ์อล 

- อยากให้สร้างโดมท่ีตึกคณะ ICT จากศาลาลงรถไปถึงหน้าตกึ ICT เพราะ ชว่งเวลาฝนตก ท าให้นิสติไม่

สามารถเข้าไปยังในอาคารได ้

- รถเมล์มอไม่ควรออกรถคณะท่ีนิสติก าลังเดินขึน้รถหรอืเดินหาที่นั่ง 

 

CG - ขอให้ทางมหาลัยและคณะไดป้ลดเน็ตท่ีล็อคการเล่นเกมไว ้เพราะสาขาคอมกราฟกิได้มีสายการเรียน

เร่ืองเกม อาจจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเกมในอนาคต นิสิตบางคงอยากลงแตเ่น็ตไมเ่อื้ออ านวย ก็อยากใช้ 

wifi ในการเล่น 

- อยากให้อาจารยใ์นบางวิชาเขา้ถึงนสิิตท่ีมีทักษะในการเรียนไมม่ากพอ หรือไมเ่ข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนให้

มากขึ้น 

- เร่ืองห้องน้ า ความสะอาดในบางชัน้ยังไมค่่อยดเีท่าไหร่ 

- เก้าอี้ในห้องเรียนมันมพีังอยู ่ 

- คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนยังแรงไมพ่อ ท างานมคี้างมีเด้งงานหายบ่อย ไวรัสในคอมพวิเตอร์อีก  

- อยากให้คณะได้ตรวจสอบอุปกรณก์ารใช้เรียนใชส้อนตามหอ้งเรียนต่างๆ บา้งห้องความสวา่งของจอก็



สาขาวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

ไมเ่หมอืนกัน บา้งห้องจอก็แสดงได้ไม่ดนีัก 

- ตกึ ict ไมม่ร้ีานถ่ายเอกสาร 

- อยากให้มีตู้ ATM และร้านถ่ายเอกสารท่ีตึก ICT 

- ควรมกีารประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมภายในมหาลัยให้มีความชัดเจนมากขึ้น ถึงกจิกรรมจะดีเเค่ไหน

เเตเ่มื่อการประชาสัมพันธ์เเย ่ทุกคนก็จะไมไ่ด้รับประโยชนข์องกิจกรรม 

- ควรท าสื่อเกี่ยวกับมหาลัยพะเยาให้มากขึ้น เช่น การท าหนังสัน้ เเนะน า เกี่ยวกับมหาลัย คณะ สาขา 

ให้มากขึ้นเพื่อทันต่อสื่อโซเชยีล เพราะตอนน้ีเท่าท่ีดูมา มหาลัยพะเยาขาดเร่ืองของสื่อเป็นอันดับหนึ่ง ถ้าเรามี

สื่อเเนะน ามหาลัย น้องๆ หรอืคนท่ีตัดสนิใจมาเรียนจะเห็นภาพเเละเกิดการกระตุ้นให้อยากเข้าศกึษาในมหาลัย

พะเยาอยา่งเเนน่อน  

- เร่ืองอนิเทอร์เน็ต ไวไฟ ของมหาวิทยาลัย บางครัง้การล็อกการเข้าใช้งานเว็บไซด์ท่ีไม่เหมาะสม ก็ถือ

วา่ไมแ่ปลก แต่วา่ในบางเว็บไซดท่ี์เป็นประโยชนใ์นการศึกษาหรอืดา้นอื่นๆ ทั่วไปก็ไม่มคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องล็

อกไม่ให้เข้า อยา่ง พนิเทอเรส  ก็เป็นเว็บไซด์ท่ีดเีป็นเสมอืนแหล่งรวมไอเดียและงานสร้างสรรค์ บางคร้ังอยาก

ให้ตรวจสอบให้ดีกวา่นี ้เลอืกเฉพาะที่ไม่เป็นประโยชนจ์รงิค่อยล็อกจะดีกว่า 

- อยากให้มีการสร้างร่มเงาให้กบัจุดรอรถให้มีส าหรับนสิิตท่ีต่อแถวยาวออกไปดว้ยคะ อากาศมันร้อน

ชว่งเวลาเร่งดว่น นสิิตไมม่ร่ีมให้อยูเ่ลยแถวยาวเป็นหลายเมตร คนอยู่ในร่มมแีค่นิดเดียวท่ีได้อยู่ 

- มทีางเช่ือมกันแดดสักนิดแถวฟุตบาทจะดีมาก แค่ไปเรียนตึกใกล้ๆ แทบเป็นลมตายเพราะแดด 

- ควรท าแบบสอบถามออนไลนต์ัง้แตแ่รก 

- อยากให้ความส าคญัตอ่การเดินทาง หรือการใช้รถเมล์ภายในมอมากกวา่นี ้บางครัง้รถหอพักมาช้า

เกินไป ท าให้นิสติไปเรียนสาย อยากให้มีรถมาคอยรับส่งนิสิตมากขึ้น 

 

BC - สโมสรนิสติความมคีวามเป็นระบบและระเบียบมากกวา่นี ้ 

- เป็นตัวอยา่งที่ดีส าหรับรุ่นนอ้ง เช่น การแต่งกาย 

- อยากให้คณะก าจัดหมา เพราะหมาชอบคุ้ยขยะ สงสารแม่บ้านท่ีต้องตามเก็บตลอด หรอืทางคณะ

ชว่ยจัดซือ้ถังขยะใหญ่แบบพลาสตกิไวต้รงใตต้กึ 

- ท่อระบายน้ าท้ิงส่งกลิ่นเหม็น อยากให้ปรับปรุงใหม่ 

- อยากให้ปรับปรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ในห้องปฏบัิตกิาร เพราะค่อนข้างช้า  

- ระบบการจัดการรถเมล์ท่ีช้าในช่วงเวลาเร่งดว่น ท าให้ปริมาณรถไม่เเพยีงพอต่อการเดินทาง 

 

GIS - ข้อเสนอแนะตอ่รายวชิามหาวิทยาลัยท่ีมีปัญหาเร่ืองการตดิต่อสื่อสารระหว่างนสิิตกับอาจารยผ์ู้สอน 

 

CS - ก่อนจะจัดกิจกรรมอะไร ควรประชุมวางแผนกันให้ดกี่อน และควรหาคนท่ีมีประสบการณ์ทางด้าน

นัน้ๆ มาช่วยดว้ย 

- รถเมล์ออกช้า ทัง้ๆ ที่คนเต็มรถแล้ว 

- ควรจัดกิจกรรมในเวลาท่ีเหมาะสมมากกว่านี้  

 

CPE - ไมม่สีาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ในสภานิสติ ICT  

- ควันและไฟปา่ที่ส่งผลอันตรายต่อนสิิตและบุคลากรอื่นๆ 



สาขาวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

- ฟังคนสว่นน้อยม้ังครับอย่าเอาแตส่่วนร่วม 

- ปรับปรุงระบบ reg 

- ควรปรับปรุงระบบการจัดการให้มีความกระชับและสะดวกมาขึ้น 

- ท่ีจอดรถของตกึคณะ ควรท าหลังคาหรือหาอะไรมาบังแดดซกัหน่อย 

- บันไดตรงกลางตกึที่ขึน้จากรา้นข้าวท าความสะอาดบ้าง 

- การจัดการท่ียังไมช่ัดเจนและยังเป็นการจัดการท่ีดอ้ยประสบการณ์ 

- เอาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์มารวมกับเทคโนโลยสีารสนเทศท าไม 

 

SE - คอมพิวเตอร์ มีไม่พอต่อการใชง้าน 

- ป้ายบอกทางไมช่ัดเจน " 

- ห้องปฏบัิตกิารตา่งๆ ควรมกีารล้างเคร่ืองอย่างนอ้ยปีละครัง้ หรอืภาคเรียนละ่ครัง้จะดีมาก  

- บางครัง้มโีปรเเกรมท่ีไม่ได้ใช้งาน มีไฟล์งานต้ังเเตส่มัยตา่งๆ ไมไ่ด้ลบมากกมาย ท าให ้HDD เต็ม

บ่อยๆ 

- ควรปรับปรุงในเร่ืองของการจัดกิจกรรม ผู้ท่ีจัดกิจกรรมตา่งๆ นอกสถานท่ี เชน่ กีฬาคณะ ไมม่คีวาม

พร้อมใดๆ เลย วุน่วาย ควรปรับปรุง แจกแจงงาน และตรวจสอบสถานท่ี ก่อนท ากิจกรรม 

 

ICE - ควรมร่ีมไมใ้ห้เยอะกว่านี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

1) หลักสูตรทีท่่านศึกษา : 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์   

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

                หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี    

    หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่

2) ชั้นปทีีท่่านศึกษา : 

    ปีท่ี 1       ปีท่ี 2       ปีท่ี 3       ปีท่ี 4       ปีท่ี 5     ปีท่ี 6       ปีท่ี 7       ปีท่ี 8        

  

ค าชี้แจง :  โปรดประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสติของหลักสูตรท่ีท่านศึกษา ซึ่งมหาวทิยาลยั 

หรือท่ีคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน ด้วยการท าเคร่ืองหมาย  X  ทับตัวเลขท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  ดังนี ้

         เลข       1               2          3                    4                   5             หมายถึง 

         พงึพอใจ น้อยที่สดุ          น้อย          ปานกลาง          มาก          และมากทีส่ดุ ตามล าดับ 
 

ด้านคุณภาพจดัการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ท่านมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น ประเมินการจัดการเรียนการสอนและพฒันา 

   นสิิต ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน และประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อยา่งสม่ าเสมอ 
1 2 3 4 5 

2. ประสิทธิผลของการด าเนนิการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินในขอ้ 1 1 2 3 4 5 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของห้องเรียนเหมาะสมต่อ 

   การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี
1 2 3 4 5 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของห้องปฏบัิตกิาร 

   เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ
1 2 3 4 5 



ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มคีวามพร้อมใช ้ 1 2 3 4 5 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวามเพียงพอ 1 2 3 4 5 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความพร้อมใช ้ 1 2 3 4 5 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความเพียงพอ 1 2 3 4 5 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI ในอาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร พืน้ท่ีศึกษาด้วยตนเอง  

    หรือหอพัก มีความเพยีงพอ มคีวามแรงของสัญญาณด ี
1 2 3 4 5 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส์ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้เรียน 1 2 3 4 5 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวามเหมาะสม 1 2 3 4 5 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยากซับซ้อน 1 2 3 4 5 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 1 2 3 4 5 

5. มกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 1 2 3 4 5 

ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศกึษาแก่นิสติ 1 2 3 4 5 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองบริการการศึกษา 

   ของมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองกิจการนิสติ 

    ของมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ขา่วสารแกน่สิิต เช่น สิ่งพิมพ ์ปา้ยประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  

    Facebook  แจ้งข้อความทางมอืถอื เป็นต้น 
1 2 3 4 5 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสารแกน่สิิต เช่น ข้อมูลขา่วสารถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้เป็น 

    ปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออยา่งสม่ าเสมอ ข้อมูลข่าวสารมปีระโยชนต์รงตามความตอ้งการ 
1 2 3 4 5 

6. การดูแลแนะน าดา้นการเงินและทุนการศึกษาแก่นสิิต เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียมความพร้อมในการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานดา้นทะเบียนนิสติผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 1 2 3 4 5 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 1 2 3 4 5 

3. ร้านจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ เพียงพอ สะอาดถูกสุขลกัษณะ ราคาเหมาะสม  1 2 3 4 5 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 1 2 3 4 5 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 1 2 3 4 5 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพยีงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

8. ภาชนะส าหรับทิง้ขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจดัอย่างสม่ าเสมอ 1 2 3 4 5 



ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคารคณะ  ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกต้องและพร้อมใช้ 1 2 3 4 5 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เชน่ เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า 

     และแสงสวา่งทางสัญจร เพียงพอและเหมาะสม 
1 2 3 4 5 

12. ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ปา้ยบอกทาง รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย 1 2 3 4 5 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมหาวิทยาลัย (หอพัก มพ. / หอพัก  

     UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม 
1 2 3 4 5 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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ขอขอบคุณในความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 


