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1. ผลการสอบถาม 

1.1 แบบฟอร์มการสอบถาม  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานสรุปผลการสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนิสิต โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 

2561 ส ารวจจากนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

1.2 ผลการสอบถาม   

 สอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ส ารวจจากนิสิต คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1.3 แบบสอบถามที่ใช้  

 แบบสอบถามที่ใช้สอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 ส ารวจจากนิสติ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

สว่นที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

  ส่วนที่ 2  การให้บริการ/ข้อมูลขา่วสาร ที่ได้รับจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การสื่อสาร 

  ส่วนที่ 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 าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาความถี่ 

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

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     การให้บรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561  

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน หน่วย 

นิสิต (รวมทุกสาขาวิชา) 108 คน 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 มีจ านวน

ทั้งสิน้ 108 คน 

 

ตารางที่ 2  แสดงเพศของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

               การให้บรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561  

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 68 62.96 

หญงิ 40 37.04 

รวมทั้งสิ้น 108 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน

ทั้งสิ้น 108 คน ได้แก่ เพศชาย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 และเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.04 

 

ตารางที่ 3  แสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

       ที่ตอบแบบสอบถามการให้บรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  

     ประจ าปีการศึกษา 2561  

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 15.75 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 16 14.81 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 19 17.59 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 22.22 

ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ 10 9.26 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 6 5.56 

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 3.70 

   



สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิเีดีย 12 11.11 

รวมทั้งสิ้น 108 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 

2561 จ านวนทั้งสิ้น 108 คน ประกอบด้วยนิสิตจากสาขาวิชาต่างๆ โดยเรียบล าดับจากสาขาวิชาที่มีนิสิต

ตอบแบบสอบถามฯ จากจ านวนมากไปหาจ านวนน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 

อันดับที่ 2  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.59 

อันดับที่ 3  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.75 

อันดับที่ 4  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.81 

อันดับที่ 5  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.11 

อันดับที่ 6  ได้แก่ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.26 

อันดับที่ 7  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.56 

อันดับที่ 8  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.70 

 

ตารางที่ 4  แสดงชั้นปีของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     การให้บรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561  

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) 21 19.44 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) 48 44.45 

ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) 26 24.07 

ชั้นปีที่ 4 (รหสั 58) 11 10.19 

ชั้นปีที่ 4 ขึน้ไป (รหสั 57 ลงมา) 2 1.85 

รวมทั้งสิ้น 108 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 4 ซึ่งแสดงช้ันปีของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน

ทั้งสิ้น 108 คน ประกอบด้วยนิสิตจากช้ันปีต่างๆ โดยเรียบล าดับจากสาขาวิชาที่มีนิสิตตอบแบบสอบถามฯ 

จากจ านวนมากไปหาจ านวนน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ช้ันปีที่ 2 (รหัส 60) จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.45 

อันดับที่ 2  ได้แก่ ช้ันปีที่ 3 (รหัส 59) จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.07 

อันดับที่ 3  ได้แก่ ช้ันปีที่ 1 (รหัส 61) จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.44 

อันดับที่ 4  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 (รหัส 58) จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.19 

อันดับที่ 5  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป (รหัส 57 ลงมา) จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.85 



 

ส่วนที่ 2  การให้บรกิาร/ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

     ในภาพรวมด้านต่างๆ 

การจัดบริการดา้นตา่งๆ ในแบบส ารวจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การ

เรียนรู้ของนสิิต 
3.58 0.934 มาก 

2. ด้านบริการด้านกายภาพเพื่อสง่เสริมคุณภาพ

ชวีติของนสิิต 
3.58 0.884 มาก 

3. ด้านบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 3.55 0.859 มาก 

4. ด้านการจัดกจิกรรม / โครงการ 3.48 0.905 มาก 

5. ด้านเจ้าหนา้ที่ / ต่อการให้บริการ 3.53 0.882 มาก 

เฉลี่ย 3.54 0.893 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ในภาพรวมด้าน

ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.54 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ

ของนสิิตในด้านต่างๆ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

และ 2) ด้านบริการด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มีความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ ด้านบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 มีความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ / ต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีความพึงพอใจ ระดับ 

มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 มีความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต  

 

 

 



 

ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนสิิต 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. จัดให้มีหอ้งสมุดท่ีมีความหลากหลาย เพยีง

พอท่ีจะศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 

(ห้องปฏบัิตกิารเครอืขา่ย) 

3.62 0.662 มาก 

2. จัดให้มีจุดบริการ Internet / WiFi สามารถใช้

บริการได้สะดวก 
3.62 1.008 มาก 

3. จัดให้มีจุดบริการขา่วสาร/ตูเ้อกสาร/วารสาร/

บอร์ดประชาสัมพันธ์/คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่นิสติ 

3.51 0.942 มาก 

4. จัดให้มีจุดระบบงานทะเบียนการศึกษาที่

สามารถให้บริการได้รวดเร็ว และคล่องตัว 
3.57 0.899 มาก 

5. มเีว็บไซด์ท่ีพร้อมใช้งาน และเข้าถึงบริการได้งา่ย 3.53 0.961 มาก 

เฉลี่ย 3.58 0.934 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ด้านบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มคีุณภาพ ระดับ มาก และ

สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ จากด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) จัดให้มีห้องสมุดที่มีความหลากหลาย เพียงพอที่จะศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติม (ห้องปฏิบัติการเครือข่าย) และ 2) จัดให้มีจุดบริการ Internet / WiFi สามารถใช้บริการได้

สะดวก มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ จัดให้มีจุดระบบงานทะเบียนการศึกษาที่สามารถให้บริการได้รวดเร็ว และ

คล่องตัว มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ มีเว็บไซด์ที่พร้อมใช้งาน และเข้าถึงบริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีความ

พึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ จัดให้มีจุดบริการข่าวสาร/ตู้เอกสาร/วารสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/

คอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ตอ่นิสติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ด้านบริการด้านกายภาพเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวติของนิสิต  

 

 



 

ด้านบริการด้านกายภาพ 

เพื่อสง่เสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มรีะบบการดูแลสภาพหอ้งเรียนและ

ห้องปฏบัิตกิารท่ีเหมาะสม เช่น แสงสว่าง สื่อ

อุปกรณใ์นหอ้งเรียน สภาพโต๊ะ – เก้าอี้ ฯลฯ 

3.53 0.848 มาก 

2. จัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม

ภายในมหาวทิยาลัยให้สวยงามมคีวามเป็น

ธรรมชาติ 

3.54 0.951 มาก 

3. จัดสถานที่ท่ีเหมาะสม และจดัให้มีเจ้าหนา้ที่

คอยให้บริการอยา่งสุภาพ 
3.68 0.852 มาก 

เฉลี่ย 3.58 0.884 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ด้านบริการด้าน

กายภาพเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีิตของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถ

เรียงล าดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ จากด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ จัดสถานที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างสุภาพ  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ จัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามมี

ความเป็นธรรมชาติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น แสง

สว่าง สื่ออุปกรณ์ในหอ้งเรียน สภาพโต๊ะ – เก้าอี ้ฯลฯ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ด้านบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  

ด้านบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. คณาจารย์จัดท าตารางเวลา (office hour) การ

ให้นิสติเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาด้านวชิาการ

และตดิประกาศให้นิสติทราบ 

3.48 0.859 มาก 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลอืแกน่สิิตท่ีมี

ปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตัว 
3.64 0.859 มาก 

3. มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นสิิต 
3.54 0.859 มาก 

เฉลี่ย 3.55 0.859 มาก 



 

 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ด้านบริการด้านให้

ค าปรึกษาแก่นสิิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ

ในประเด็นต่างๆ จากด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีปัญหาการเรียน หรือปัญหา

ส่วนตัว มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 มคีวามพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ คณาจารย์จัดท าตารางเวลา (office hour) การให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอ

ค าปรึกษาด้านวิชาการและติดประกาศให้นิสติทราบ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ  

ด้านการจัดกจิกรรม / โครงการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มกีารจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่นสิิต 
3.47 0.922 มาก 

2. ส่งเสริมให้นิสติได้ท ากิจกรรม/โครงการท่ีเป็น

ประโยชน ์เช่น นิสติช่วยงาน บ าเพ็ญประโยชน์

และหารายได้พเิศษระหว่างเรียน 

3.50 0.891 มาก 

3. ส่งเสริมให้นิสติใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 3.46 0.901 มาก 

เฉลี่ย 3.48 0.905 มาก 
 

จากตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ด้านการจัดกิจกรรม 

/ โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจใน

ประเด็นต่างๆ จากด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ส่งเสริมให้นิสิตได้ท ากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ เช่น นิสิตช่วยงาน 

บ าเพ็ญประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียน มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มคีวามพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นิสติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ส่งเสริมใหน้ิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 มีความพึง

พอใจ ระดับ มาก 

 



 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ต่อการได้รับบรกิาร/ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ด้านเจ้าหน้าที่ / ต่อการให้บรกิาร  

ด้านเจ้าหนา้ที่ / ต่อการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. บริการท่ีรวดเร็ว/สุภาพ 3.50 0.859 มาก 

2. มคีวามกระตอืรือร้นตอ่การให้บริการ 3.51 0.912 มาก 

3. การพูดจาไพเราะ สุภาพ 3.55 0.869 มาก 

4. มกีารให้ค าแนะน า/ปรึกษา 3.55 0.869 มาก 

5. การตดิตอ่/ประสานงานได้รับความสะดวก 3.54 0.901 มาก 

เฉลี่ย 3.53 0.882 มาก 
 

จากตารางที่ 6 แสดงคา่เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ต่อการได้รับบริการ/ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประจ าปีการศกึษา 2561 ด้านเจ้าหน้าที่ / ต่อ

การให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มคีุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจใน

ประเด็นต่างๆ จากด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การพูดจาไพเราะ สุภาพ และ 2) มีการให้ค าแนะน า/ปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ มีการติดต่อ/ประสานงานได้รับความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 มีความพึง

พอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 มีความพึงพอใจ 

ระดับ มาก  

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ บริการที่รวดเร็ว/สุภาพ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถามการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 

ค าชีแ้จง :  แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึ้นโดยหนว่ยกิจการนสิิต คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อศึกษาการ 

              ให้บริการ/ข้อมูลข่าวสาร ท่ีได้รับจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ 

              การพัฒนาการจัดบริการให้ตรงกับ ความตอ้งการของนสิิตอย่างแท้จริง  
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

1) เพศ      ชาย       หญิง 
 

2) สถานะ   นสิิต                  บุคลากรในคณะ ICT               บุคคลภายนอก 
 

3) สาขาวิชาทีส่ังกัด     วทิยาการคอมพวิเตอร์     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

      เทคโนโลยสีารสนเทศ     ภูมิสารสนเทศศาสตร์       วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

     วศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร              เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 

    เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิีเดีย 
 

ส่วนที่ 2 : การให้บริการ/ข้อมูลข่าวสาร ทีไ่ด้รบัจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก   ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

1. จัดให้มีหอ้งสมุดท่ีมีความหลากหลาย เพยีงพอท่ีจะศกึษาหา

ความรู้เพิ่มเตมิ (หอ้งปฏบัิตกิารเครอืขา่ย) 

     

2. จัดให้มีจุดบริการ Internet / WiFi สามารถใช้บริการได้สะดวก      

3. จัดให้มีจุดบริการขา่วสาร/ตูเ้อกสาร/วารสาร/บอร์ด

ประชาสัมพันธ์/คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นประโยชนต์อ่นิสติ 

     

4. จัดให้มีจุดระบบงานทะเบียนการศึกษาที่สามารถให้บริการได้

รวดเร็ว และคล่องตัว 

     

5. มเีว็บไซด์ท่ีพร้อมใช้งาน และเข้าถึงบริการได้งา่ย      

2. ดา้นบริการดา้นกายภาพเพื่อส่งเสริมคณุภาพชวีิตของนิสิต 

1. มรีะบบการดูแลสภาพหอ้งเรียนและห้องปฏบัิตกิารท่ีเหมาะสม 

เชน่ แสงสวา่ง สื่ออุปกรณใ์นหอ้งเรียน สภาพโต๊ะ – เก้าอี้ ฯลฯ 

     

2. จัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัยให้

สวยงามมีความเป็นธรรมชาติ 

     

3. จัดสถานที่ท่ีเหมาะสม และจดัให้มีเจ้าหนา้ที่คอยให้บริการอยา่ง

สุภาพ 

     



ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก   ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

3. ดา้นบริการดา้นให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

1. คณาจารย์จัดท าตารางเวลา (office hour) การให้นสิิตเข้าพบเพื่อ

ขอค าปรึกษาด้านวชิาการและตดิประกาศให้นิสติทราบ 

     

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลอืแกน่สิิตท่ีมีปัญหาการเรียน 

หรือปัญหาส่วนตัว 

     

3. มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้วีติ

แก่นสิิต 

     

4. ด้านการจัดกจิกรรม / โครงการ 

1. มกีารจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ

และวิชาชพีแก่นิสติ 

     

2. ส่งเสริมให้นิสติได้ท ากิจกรรม/โครงการท่ีเป็นประโยชน ์เช่น นสิิต

ชว่ยงาน บ าเพ็ญประโยชนแ์ละหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 

     

3. ส่งเสริมให้นิสติใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์      

5. ดา้นเจ้าหน้าที่ / ต่อการใหบ้ริการ 

1. บริการท่ีรวดเร็ว/สุภาพ      

2. มคีวามกระตอืรือร้นตอ่การให้บริการ      

3. การพูดจาไพเราะ สุภาพ      

4. มกีารให้ค าแนะน า/ปรึกษา      

5. การตดิตอ่/ประสานงานได้รับความสะดวก      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบส ารวจ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทร 0-5446-6666 ต่อ 2329 


