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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

โครงการสารวจความต้องการรับบริการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มิถุนายน 2558

ข

บทสรุปผู้บริหาร
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒ นานักศึกษา ได้ทาการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบความต้องการรับบริการสาหรับนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ในมหาวิทยาลัย เช่น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักศึกษา อุปกรณ์การศึกษา การจัดบริการห้องสมุด
รวมทั้งบริการที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา เช่น การให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต การให้ ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ การทางาน ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2558 ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังคณะต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาและได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้สารวจได้ตรวจสอบคัดเลือกเฉพาะฉบับ ที่สมบูรณ์
เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้
แบบสอบถามที่ จั ด ส่ ง ไปยั ง คณะต่ า งๆ จ านวนทั้ ง สิ้ น 5,920 ฉบั บ ได้ รั บ ตอบกลั บ มา และ
มีความสมบูรณ์ มีจานวนทั้งสิ้น 4,424 ฉบับ จาแนกเป็นคณะต่างๆ ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ 1,182 ฉบับ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ 987 ฉบั บ คณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน 388 ฉบั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี 264 ฉบั บ คณะศิลปศาสตร์ 161 ฉบับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 277 ฉบับ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 306 ฉบับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 250 ฉบับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 ฉบับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 410 ฉบับ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 91 ฉบับ ตามลาดับ
ผลการสารวจ
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557 มีความต้องการต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยนักศึกษามีความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่านักศึกษามีความต้องการ
บริการทีจ่ าเป็นสาหรับนักศึกษา ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 โดยนักศึกษามีความต้องการต่อการ ให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 และการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 ตามลาดับ
นักศึกษามีข้อเสนอแนะขอให้มหาวิทยาลัยจัดบริการเพิ่มเติม เรียงลาดับความถี่ ดังนี้
ลาดับที่
ข้อเสนอแนะ
ความถี่
1. ขอให้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต/สัญญาณ wifi ของคณะต่าง ๆ ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 79
2. ขอให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้ทชี่ ารุดให้อยู่ในสภาพดี
56
3. ขอให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเพื่อให้ร่มเงา
54
4. หอพักในมหาวิทยาลัย ขอให้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต/สัญญาณ wifi
และเครื่องซักผ้าเก่า ชารุด ขอให้บารุงรักษาสภาพ และจัดหาเพิ่มให้พอใช้
32
5. ขอให้ปรับปรุงทาสีอาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพราะทรุดโทรมมาก
และปรับปรุงห้องน้าภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดี
15
6. ขอให้ปรับปรุงลิฟท์อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
เพราะขัดข้องบ่อย อาจเกิดอันตราย
13

ค

คานา
รายงานการสารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557 เป็นรายงานที่จัดทาขึ้นจากการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการรับบริการของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดทาได้สารวจความต้องการที่เกี่ยวกับ
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบการดูแลห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมทั้ง การจัดบริการที่
จ าเป็ น ส าหรั บ นั กศึ กษา ได้ แก่ ระบบกลไกการให้ คาปรึกษาแก่ นักศึก ษา บริก ารด้ านข้ อมูล ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรทราบความ
ต้องการของนักศึกษา เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การจัดบริการให้มีความครบถ้วน รวมทั้งทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงจาก
นักศึกษา เพื่อนามาจัด หาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจัด บริการสนองความต้องการอย่างถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาต่อไป
รายงานฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากคณะ และสาขาต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์รวมรวมข้อมูลส่ง กองพัฒนานักศึกษา จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่ารายงานฉบับนี้
คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา
มิถุนายน 2558
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รายงานผลการสารวจ
ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเป็นมาและความสาคัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี เยาวชน ประสงค์เข้า
ศึกษาต่อจานวนมาก นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ฯ ย่อมมีความต้องการได้รับ ความ
สะดวกในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยเฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่นสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่นสิ่ งแวดล้ อมในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา
ห้องเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาควรได้รับบริการพื้นฐานจากสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน การใช้ชีวิต ใน
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่นทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุ นการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่
นักศึกษา และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบ
ต่างๆ
เมื่อนักศึกษาเข้ารับการศึกษาได้ระยะเวลาหนึ่ง ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและได้ใช้บริการ
ต่างๆแล้ว ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงทาการสารวจว่านักศึกษามีความต้องการบริการต่าง ๆ
อยู่ในระดับใด และนอกเหนือจากนี้ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดบริการต่างๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสามารถนาความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พั ฒนาการจัดบริการให้
ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 1
รุ่นปีการศึกษา 2557
2. เพื่อนาผลการสารวจ ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการ
จัดบริการให้ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป

ความสาคัญของการสารวจ
ผลการสารวจครั้งนี้ทาให้ทราบถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความต้องการรับ
บริการของนักศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการ
ต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
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ขอบเขตของการสารวจ
สารวจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกคณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรีย นรู้ และความต้องการรับบริการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัย มีข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการต่าง ๆ ที่จาเป็น
ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป

คาจากัดความ
ความต้ อ งการ หมายถึ ง ความต้ อ งการสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และการรั บ บริ ก ารของ
นักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 1 รุ่นปี
การศึกษา 2557
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะ หมายถึง คณะที่สังกัดในมหาวิทยาลัย จานวน 10 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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ผลการสารวจ
ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กองพัฒนานักศึกษา ได้ทาการสารวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี เพื่อทราบความต้องการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาและความ
ต้องการรับ บริการจากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ อุปกรณ์การศึกษา ห้ องสมุด และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ รวมทั้งระบบกลไกการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการ
จัดบริการให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยทาการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558
จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557 ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังคณะต่างๆ จานวนทั้งสิ้น
5,920 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 4,424 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 74.73
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้แสดงเป็นค่าความถี่ (Freguency) ค่าร้อยละ (Percent)
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
มีความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง
มีความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง
มีความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง
มีความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง
มีความต้องการน้อยที่สุด
การนาเสนอรายงานครั้ งนี้ จะนาเสนอความต้องการ ในการจัดบริการของมหาวิทยาลั ย
เกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมทั้งระบบกลไกการให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม และจาแนกเป็นคณะต่างๆ ซึ่งผลการสารวจ สรุป
ได้ดังนี้
ผู้ ต อบแบบสอบถามจ านวนทั้ ง สิ้ น 4,424 คน จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะต่ า ง ๆ คื อ
คณะบริหารธุรกิจ จานวน 1,182 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 987 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จานวน 410 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จานวน 388 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จานวน
306 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 277 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 264 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 250 คน คณะศิลปศาสตร์ จานวน 161 คน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จานวน 108 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จานวน 91 คน
จากผลการสารวจพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความต้องการโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณารายคณะพบว่า นักศึกษามีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกคณะโดย
นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทยมี ค วามต้ อ งการสู ง ที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.95 รองลงมา คื อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ย 3.93 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 3.88
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เท่ากับคณะศิล ปศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.84 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คะแนนเฉลี่ ย 3.78 คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ ย 3.77 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
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คะแนนเฉลี่ย 3.72 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.71 คณะบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย 3.68
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร คะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการจัดบริการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
3.77 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการในเรื่ อ งการจั ด สภาพแวดล้ อ มภายใน
มหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ตลอดเวลามากที่สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.93 รองลงมาคือ ห้ องสมุ ดคณะมีห นั ง สื อ ตารา สิ่ ง พิ มพ์ แ ละ
วารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ
อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.83 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่ายค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย
3.80 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.76
มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีสถานที่สาหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.71 มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนน
เฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
การจัดบริการที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการต่ อ การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาและแนะแนวด้ า นการใช้ ชี วิ ต ของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีอาจารย์ ที่ปรึกษา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวสูงที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนน
เฉลี่ย 3.75 มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย
3.74 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย
3.67 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย
3.57 ตามลาดับ
นักศึกษามีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีหน่วยงานให้ข้อมูล
เรื่ อ งกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาสู ง ที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.85 รองลงมาคื อ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.77 มีการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา
แหล่ งฝึ กงานทางอิน เทอร์ เน็ ต คะแนนเฉลี่ ย 3.75 มีข้อมูล ข่าวสารความเคลื่ อนไหวทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
นักศึกษามีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของมหาวิทยาลัยใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ มีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงาน
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ก่ อ นจบการศึ ก ษา คะแนนเฉลี่ ย 3.75 และมี ห น่ ว ยงานท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถาน
ประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.71
ตามลาดับ
นอกจากนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นักศึกษามีความ
ต้องการให้ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ WiFi ตามอาคารเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอให้ดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน
รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพดี ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษาขอให้
ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาเพิ่มมากขึ้น เพราะแดดในมหาวิทยาลัยร้อนมาก นักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน
หอพักนั กศึกษาขอให้ ป รั บ ปรุ งเครื่ องซักผ้ า เพราะเก่าช ารุด นักศึกษาคณะศิล ปกรรมศาสตร์ขอให้
ปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะ เพราะเก่าทรุดโทรมมาก ควรทาสีใหม่ รวมทั้งปรับปรุงห้องน้าให้อยู่ใน
สภาพดี ทั้งนี้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริการธุรกิจขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงลิฟท์
ของคณะฯ เพราะขัดข้องบ่อย เกรงจะเกิดอันตราย
ส่วนบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คือ บริการให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษา บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาเพิ่งเข้าศึกษาต้นเทอมที่ 2 จึงใช้
บริการยังไม่ครบถ้วน และยังไม่มีข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเสนอแนะ
จากการสารวจและข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้จัดทาเห็นวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อ งการ
ปรับปรุงลิฟท์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจเป็นอันดับแรก เนื่องจากความปลอดภัยของ
นักศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด รองลงมาควรให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความสะดวกในหอพักนักศึกษา
คือปรับปรุ งเครื่องซักผ้าให้ อยู่ในสภาพดี น่าใช้ และจัดหาให้เพียงพอ รวมถึงดูแลความปลอดภัยใน
หอพักเพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา และปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณ WiFi ให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย
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ผลการสารวจเสนอเป็นรูปแบบการวิเคราะห์จากตาราง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน
10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ด้วยแบบสอบถามจานวน 4,424 ชุด นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอด้วย
ตารางประกอบคาบรรยาย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาประกอบด้ ว ย เพศ คณะ ระบบเวลาเรี ย น และสายการศึ ก ษา
วิเคราะห์ด้วยความถี่และร้อยละ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบคาบรรยาย มีผล
การศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
1,987
2,437
4,424

ร้อยละ
44.90
55.10
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจานวน 2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10
ส่วนนักศึกษาที่เป็นชายมีจานวน 1,987 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามคณะ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศิลปศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

จานวน
987
1,182
306
277
410
264
388
161
108
250
91

ร้อยละ
22.30
26.70
6.90
6.30
9.30
6.00
8.80
3.60
2.40
5.70
2.10
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รวม
4,424
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มีจานวน 1,182 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 987
คน คิดเป็น ร้อยละ 22.30 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30
นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน จ านวน 388 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.80 นั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 264 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 6.00 นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม จ านวน 250 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.70
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จานวน 161 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.60 นักศึ กษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จานวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.10
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามระบบเวลาเรียน
ระบบเวลาเรียน
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ภาคพิเศษ
รวม

จานวน
4,063
270
91
4,424

ร้อยละ
91.80
6.10
2.10
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกติ มีจานวน 4,063 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 รองลงมาเป็นนักศึกษาภาคสมทบ จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 และนักศึกษา
ภาคพิเศษ จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10

ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาจาแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกความต้องการ
ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และส่วนที่ 2 ความต้องการต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จาแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบคาบรรยาย
ดังนี้
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ตารางที่ 4 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัย โดยรวมและจาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศิลปศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รวมรายด้าน
รวม

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.82
3.74
3.72
3.74
3.68
3.88
3.77
3.83
3.62
3.92
3.84
3.77
3.77

ความต้องการ
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ด้านการให้คาปรึกษาและ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต
และศิษย์เก่า
3.65
3.70
3.79
3.73
3.82
3.78
3.96
3.83
3.60
3.72
3.90
3.89
3.79
3.79
3.80
3.82
3.72
3.81
3.94
3.95
3.91
3.97
3.71
3.77
3.74

ด้านกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางาน

รวมรายคณะ/วิทยาลัย

3.71
3.67
3.75
3.82
3.66
3.84
3.72
3.89
3.71
3.93
4.07
3.74

3.72
3.68
3.77
3.84
3.67
3.88
3.78
3.84
3.71
3.93
3.95
3.75
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จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี ความต้องการต่อการจัด
สิ่งสนั บสนุน การเรีย นรู้ และการจัดบริการของมหาวิทยาลั ยในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ ย 3. 75 โดย
นักศึกษามีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 ส่วนความต้องการ
ต่อการจัด บริ การของมหาวิทยาลั ย นักศึกษามี ความต้องการในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.74 โดย
นักศึกษามีความต้องการต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
3.71 นักศึกษามีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 และนักศึกษามีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาความต้องการของนักศึกษาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 โดยนักศึกษามีความต้องการ
รายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.82 รองลงมาเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.71 การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.70 และการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.65 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 โดยนักศึกษามีความต้องการ
รายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.74 ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.73 และกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิ ทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษา
มีความต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตสูงที่สุ ด คะแนนเฉลี่ย 3.82 รองลงมาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.78 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.75
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 โดยนักศึกษามีความต้องการ
รายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.96 รองลงมาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.83 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.82 และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามี ความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

10
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.72 รองลงมาเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย
3.68 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.66 และการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ
นั กศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่ งสนับสนุ น
การเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 โดยนักศึกษา
มีความต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตสู งที่สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.90 รองลงมาเป็นการให้ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.89 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.88 และกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชนมี ค วามต้ อ งการต่ อ การจั ด บริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 โดยนักศึกษา
มี ค วามรายด้ า นในระดั บ มากทุ ก ด้ า น นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการต่ อ การให้ ค าปรึ ก ษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนน
เฉลี่ย 3.79 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.77 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 3.72 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะศิล ปะศาสตร์มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดบริการของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 โดยนักศึกษามีความต้องการ
รายด้านในระดับมากทุกด้าน นั กศึกษามีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.83 การให้ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.82 และการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตคะแนนเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจั ด บริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.71 โดยนั ก ศึ ก ษามี
ความต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามี ความต้องการต่อการให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.81 รองลงมาเป็น การให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตคะแนนเฉลี่ย 3.72 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.71 และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจั ด บริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.93 โดยนั ก ศึ ก ษามี
ความต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามี ความต้องการต่อการให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนั กศึ กษาและศิษ ย์ เ ก่า คะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่สุ ด 3.95 รองลงมาเป็น การให้ ค าปรึก ษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.94 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย 3.93
เท่ากันและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจั ด บริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.95 โดยนั ก ศึ ก ษามี
ความต้องการรายด้านในระดับมากทุกด้าน นักศึกษามีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมาเป็นการให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
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ศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.97 การให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.91 และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับ
อักษรย่อของคณะต่าง ๆ
วศ. = คณะวิศวกรรมศาสตร์
บธ. = บริหารธุรกิจ
ทค. = เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศก. = ศิลปกรรมศาสตร์
ทก. = เทคโนโลยีการเกษตร
วท. = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทสม. = เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศศ. = ศิลปศาสตร์
สถ. = สถาปัตยกรรมศาสตร์
คอ. = ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พท. = วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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ตารางที่ 5 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้
ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี ก ารบ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา
มี ร ะบบการดู แ ลสภาพห้ อ งเรี ย นที่ เ หมาะสม (แสงสว่ า ง สื่ อ
อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้)
ห้อ งปฏิ บั ติก ารมีวั ส ดุอุ ป กรณ์ เ พีย งพอและมี ก ารดู แลรั กษาให้
พร้อมใช้งาน
มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพ
มีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย
มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล
ห้ อ งสมุ ด คณะมี ห นั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละวารสารวิ ช าการ
เพียงพอ
มีศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ มี สื่ อ เทคโนโลยี เ พี ย งพอ พร้ อ มใช้ งานและ
เข้าถึงง่าย
มี ส ถานที่ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ไ ด้ พ บปะและท างาน
ร่วมกัน
รวม

วศ.

บธ.

ทค.

ศก.

คณะ/วิทยาลัย
ทก.
วท. ทสม.

3.96

3.93

3.93

3.93

3.75

3.97

3.89

3.88

3.77

4.14

4.05

3.93

3.86

3.80

3.84

3.68

3.71

3.85

3.82

4.03

3.49

4.02

4.24

3.83

3.78

3.75

3.72

3.60

3.65

3.82

3.74

3.93

3.50

3.92

4.12

3.76

3.79
3.96
3.62
3.76

3.52
3.81
3.57
3.76

3.55
3.68
3.54
3.60

3.62
3.71
3.72
3.73

3.65
3.74
3.56
3.66

3.90
3.79
3.77
3.91

3.70
3.80
3.64
3.66

3.89
3.72
3.63
3.83

3.54
2.64
3.44
3.60

3.80
3.75
3.79
3.90

3.70
3.25
3.62
3.77

3.67
3.80
3.62
3.75

3.89

3.87

3.82

3.82

3.76

4.00

3.87

3.80

3.90

3.97

4.08

3.87

3.84

3.78

3.75

3.78

3.70

3.95

3.76

3.86

3.61

3.98

3.78

3.80

3.69

3.60

3.76

3.87

3.59

3.88

3.77

3.77

3.70

3.90

3.82

3.71

3.82

3.74

3.72

3.74

3.68

3.88

3.77

3.83

3.62

3.92

3.84

3.77

ศศ.

สถ.

คอ.

พท.

รวม
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จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3.77 โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการในเรื่ อ งการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา
สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม
(แสงสว่าง สื่ อ อุปกรณ์ในห้ องเรี ยน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.83 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่ อ
เทคโนโลยี เพีย งพอ พร้ อมใช้งานและเข้าถึงง่ายค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงและมี
ประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.80 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้
งาน คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย
3.75 มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.71 มีจานวน
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3. 82 โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลาซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิ ภาพมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ
คะแนนเฉลี่ย 3.89 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน
สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.86 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึง
ง่ า ย คะแนนเฉลี่ ย 3.84 มี จ านวนคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน คะแนนเฉลี่ ย 3.7 9
ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.78 มีระบบ
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีสถานที่สาหรับนักศึกษา
และอาจารย์ ได้พบปะและทางานร่ ว มกัน คะแนนเฉลี่ ย 3.69 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มี
คุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะบริห ารธุร กิจ มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3. 74 โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.93 รองลงมาคือห้ องสมุดคณะมีห นังสื อ ตารา
สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ มีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.81 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน
สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึง
ง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.78 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย
3.76 มีห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.75
มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.60 มีบริการด้าน
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หอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.57 และมีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72 โดยนักศึกษามีความต้องการการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ มี ระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่
เหมาะสม (แสงสว่าง สื่ อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.84 ห้องสมุดคณะ
มีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.75 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแล
รักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย
3.68 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเ ล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.60 มีจานวน
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.55 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.54 ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปกรรม มี ค วามต้ อ งการต่ อ การจั ด บริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3. 74 โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.87 ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และ
วารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งาน
และเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.78 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล
คะแนนเฉลี่ ย 3.73 มีบ ริ การด้ านหอพั กนั กศึ กษาที่มี คุณ ภาพและปลอดภั ย คะแนนเฉลี่ ย 3.72 มี
อินเตอร์เน็ ตความเร็ วสู งและมีประสิทธิภ าพ คะแนนเฉลี่ย 3.71 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่
เหมาะสม (แสงสว่ า ง สื่ อ อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งเรี ย น สภาพโต๊ ะ เก้ า อี้ ) คะแนนเฉลี่ ย 3.68 มี จ านวน
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.62 และห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและ
มีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.68 โดยนักศึกษามีความต้องการห้องสมุดคณะมี
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.76 รองลงมาคือการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนน
เฉลี่ย 3.74 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ
เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ ย 3.71 มีศูน ย์ การเรี ยนรู้ที่มีสื่ อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย
คะแนนเฉลี่ย 3.70 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3.66
ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน และมีจานวนคอมพิวเตอร์ที่
เพีย งพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ ย 3.65 เท่ากัน มีสถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
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และทางานร่ วมกัน คะแนนเฉลี่ ย 3.59 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย
คะแนนเฉลี่ย 3.56 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.88 โดยนักศึกษามีความต้องการห้องสมุด
คณะมีหนั งสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิช าการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้ อมตลอดเวลามากที่สุ ด คะแนนเฉลี่ย 3.97 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.95 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การ
สืบ ค้น ข้อมูล คะแนนเฉลี่ ย 3.91 มีจ านวนคอมพิว เตอร์ ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.90
มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.88 มีระบบการดูแล
สภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.85
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พี ย งพอและมี ก ารดู แ ลรั ก ษาให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน คะแนนเฉลี่ ย 3.82
มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.79 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มี
คุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มี ความต้องการต่อการจั ดบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษามีความต้องการการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ ห้องสมุดคณะมีห นังสือ ตารา
สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม
(แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
มีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน
คะแนนเฉลี่ย 3.77 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย
3.76 ห้องปฏิบัติการมีวัส ดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.74
มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.70 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
สะดวกแก่ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มูล คะแนนเฉลี่ ย 3.66 และมี บ ริ ก ารด้ า นหอพั กนั ก ศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ภาพและ
ปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.64 ตามลาดับ
นั กศึ กษาคณะศิล ปศาสตร์ มี ความต้อ งการต่ อการจั ดบริ การสิ่ ง สนับ สนุน การเรี ยนรู้ ของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.83 โดยนักศึกษามีความต้องการระบบการดูแลสภาพ
ห้ อ งเรี ย นที่ เ หมาะสม (แสงสว่ า ง สื่ อ อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งเรี ย น สภาพโต๊ ะ เก้ า อี้ ) คะแนนเฉลี่ ย 4.03
ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.93 มีจานวน
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.89 การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมี
ความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษาสภาพแวดล้อมตลอดเวลา คะแนน
เฉลี่ย 3.88 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้ อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.86
มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3.83 ห้องสมุดคณะมี
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ ย 3.77 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.72 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.63
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นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.62 โดยนักศึกษามีความต้องการห้องสมุดคณะมี
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา คะแนนเฉลี่ ย 3.77 มีสถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและ
ทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.70 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.64
มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่ อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3. 61 มีระบบ
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.60 มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.54 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้
พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.50 ระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ใน
ห้องเรี ยน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.49 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.44ตามลาดับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิ ทยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3.92 โดยนัก ศึก ษามี ความต้ อ งการการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงรักษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ ระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่
เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 4.02 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มี
สื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.98 ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา
สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.97 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมี
การดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.92 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การ
สืบค้นข้อมูล และมีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.90
เท่ากัน มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่
มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.79 และมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ คะแนน
เฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.84 โดยนักศึกษามีความต้องการระบบการดูแล
สภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอี้) สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
4.24 รองลงมา คือ ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนน
เฉลี่ย 4.12 ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 4.08 การ
จั ด สภาพแวดล้ อมภายในมหาวิท ยาลั ยมี ความสวยงาม ใช้ป ระโยชน์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม และมีก าร
บารุงรักษาสภาพแวดล้อมตลอดเวลา คะแนนเฉลี่ย 4.05 มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งาน
และเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.78 มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย 3.77 มีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.70 มีบริการด้าน
หอพักนั กศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ ย 3.62 และมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งและมี
ประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว
มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้
คาปรึกษาด้านวิชาการ
มีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว
รวม

วศ.

บธ.

ทค.

ศก.

คณะ/วิทยาลัย
ทก.
วท. ทสม.

3.82

3.67

3.99

4.18

3.66

4.10

3.91

4.00

3.86

4.03

4.20

3.85

3.72

3.60

3.82

3.97

3.61

3.97

3.78

3.79

3.85

4.00

4.00

3.75

3.66

3.63

3.86

3.95

3.66

3.88

3.79

3.77

3.72

3.90

3.97

3.74

3.59

3.52

3.77

3.93

3.53

3.87

3.77

3.84

3.69

3.90

3.75

3.67

3.46

3.46

3.67

3.77

3.56

3.70

3.66

3.57

3.49

3.86

3.62

3.57

3.65

3.58

3.82

3.96

3.60

3.90

3.79

3.80

3.72

3.94

3.91

3.71

ศศ.

สถ.

คอ.

พท.

รวม
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จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมี
อาจารย์ ที่ป รึกษาหรื อผู้ ที่ได้รับ มอบหมายให้ความช่ว ยเหลื อแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
ปัญหาส่วนตัวสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.74 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.65 โดยนักศึกษามีความต้องการ
การมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
เรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลั ย คะแนนเฉลี่ย 3.66 มีอาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้ นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้
คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.59 และมีศูนย์บริการให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการ
เรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.46 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.58 โดยนักศึกษามี ความต้องการให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือเรื่อง
ส่ว นตัว มากที่สุด คะแนนเฉลี่ ย 3.67 รองลงมาคือ มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้ บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.63 มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.60 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.52 และมีศูนย์บริการให้คาปรึ กษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.46 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะ
แนวด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.82 โดยนักศึกษามี ความ
ต้องการการมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรี ย นหรื อเรื่ องส่ ว นตัว มากที่สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.99 รองลงมาคือ มี การปฐมนิเ ทศเพื่ อแนะนาการ
ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.86 มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขา
ให้ ค าปรึ ก ษาทั้ ง ที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวิ ช าการ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเป็น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.82 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.77 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งใน
ด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
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นักศึกษาคณะศิลปกรรม ความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้
ชีวิตของมหาวิทยาลั ยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.96 โดยนักศึกษามี ความต้องการการมี
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือเรื่อง
ส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้
คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.97 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.95 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.93 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มี ความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.60 โดยนักศึกษามีความต้องการ
การมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
เรื่องส่ วนตัว ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้ บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย มากที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.66 รองลงมาคื อ มี ห น่ ว ยบริ ก ารระดั บ คณะหรื อสาขาให้
ค าปรึ ก ษาทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวิ ช าการ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.61 มีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน
การเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.56 และอาจารย์ที่ปรึกษามี ตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.53 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะ
แนวด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.90 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนหรือเรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้
ค าปรึ ก ษาทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวิ ช าการ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.97 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.88 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.87 และมีศูนย์บริการให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งใน
ด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.70 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะ
แนวด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.79 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนหรือเรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการ
ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.79 หน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้
ค าปรึ ก ษาทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวิ ช าการ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.78 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบเพื่ อให้ ค าปรึ กษาด้ านวิ ช าการ คะแนนเฉลี่ ย 3.77 เท่า กั น และมีศู น ย์บ ริก ารให้ ค าปรึก ษาแก่
นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.66 ตามลาดับ

20
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้
ชีวิตของมหาวิทยาลั ยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.80 โดยนักศึกษามี ความต้องการการมี
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือเรื่อง
ส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ
เพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.84 มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้
คาปรึ กษา คะแนนเฉลี่ ย 3.79 มี การจัด ปฐมนิ เ ทศเพื่ อแนะน าการให้ บริ ก ารของหน่ว ยงานต่ าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.77 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72 โดยนักศึกษามีความต้องการ
การมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
เรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.85 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลั ย คะแนนเฉลี่ ย 3.72 อาจารย์ที่ป รึกษามี ตารางเวลาการให้ นั กศึกษาเข้าพบเพื่อให้
คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.69 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการ
เรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.49 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี ความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะ
แนวด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.94 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนหรือเรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ หน่วยบริการระดับคณะหรือสาขา
ให้ ค าปรึ ก ษาทั้ ง ที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวิ ช าการ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเป็น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.00 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบเพื่อให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับมี การจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้ บริการของ
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลั ย คะแนนเฉลี่ ย 3.90 และมีศูน ย์บริ การให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.86 ตามลาดับ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.91 โดยนักศึกษามีความต้องการ
การมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
เรื่องส่วนตัวมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ หน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึ กษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.00 และมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิ ท ยาลั ย คะแนนเฉลี่ ย 3.97 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ต ารางเวลาการให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า พบเพื่ อ
ให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.75 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการ
เรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
มีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ
มีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองาน
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
มีการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา
แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต
มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันที่
จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
รวม

วศ.

บธ.

ทค.

ศก.

คณะ/วิทยาลัย
ทก.
วท. ทสม.

3.78
3.69

3.81
3.73

3.86
3.80

3.92
3.85

3.78
3.69

3.99
3.84

3.84
3.80

3.93
3.89

3.93
3.87

3.99
3.94

4.12
3.95

3.85
3.77

3.69

3.70

3.71

3.75

3.72

3.84

3.79

3.80

3.88

3.90

3.92

3.74

3.69

3.71

3.78

3.81

3.70

3.90

3.77

3.76

3.68

3.92

3.96

3.75

3.66

3.72

3.78

3.81

3.70

3.88

3.75

3.72

3.68

3.98

3.92

3.74

3.70

3.73

3.79

3.83

3.72

3.89

3.79

3.82

3.81

3.95

3.97

3.77

ศศ.

สถ.

คอ.

พท.

รวม
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จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษามีความต้องการใน
เรื่องมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีการ
ให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.77 มีการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีจุลสารเพื่อเผยแพร่
ผลงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.70 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือ
มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา มีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงาน
ทางอิน เทอร์ เน็ ต คะแนนเฉลี่ ย 3.69 เท่ ากัน และมีข้ อมูล ข่าวสารความเคลื่ อนไหวทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.66 ตามลาดับ
นั ก ศึก ษาคณะบริ ห ารธุร กิจ มี ค วามต้ องการต่อ การให้ ข้ อ มูล ข่ าวสารที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.81 รองลงมา
คือ มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.73 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายใน
และภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.71 และมีจุลสาร
เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.70
นั กศึกษาคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อการให้ ข้อมู ล ข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3.7 9
โดยนักศึกษามีความต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ มีการให้ ข้อมูลแหล่ งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ ย 3.80 มีการให้ ข้อมูล
ข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต และมีข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.78
เท่ากัน และมีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.71 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะศิลปกรรม มีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.83 โดยนักศึกษามีความต้องการมี
หน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ มีการให้
ข้อมูล แหล่ งทุน การศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ ย 3.85 มีการให้ ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายใน
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และภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.81 และมีจุลสารเพื่อเผยแพร่
ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มี ความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามี
ความต้องการการมี ห น่ ว ยงานให้ ข้อมูล เรื่อ งกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาสู งที่สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.78
รองลงมาคือจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.71 มีการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทาง
อินเทอร์เน็ต และมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.70 เท่ากัน และมีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.68
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนั กศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.89 โดย
นักศึกษามีความต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.99 รองลงมาคือ มีการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึก ษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทาง
อินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.90 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่
จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.88 มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ และมีจุลสาร
เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.84
เท่ากัน
นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน มี ค วามต้ อ งการต่อ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนั กศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.7 9 โดย
นักศึกษามีความต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.84 รองลงมาคือ มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.79 การให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.77 เท่ากัน และ
มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
คะแนนเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
นั ก ศึก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ มี ความต้ อ งการต่ อ การให้ ข้ อมู ล ข่า วสารที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.82 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ
มี ก ารให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ทุ น การศึ ก ษาต่ อ คะแนนเฉลี่ ย 3.89 มี จุ ล สารเพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.80 และการให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.76 เท่ากัน และ
มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็น แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
คะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.81 โดยนักศึกษามีความ
ต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ
มีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย
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3.88 มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.87 การให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต ค่ าเฉลี่ยเท่ากับมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มี ค วามต้ อ งการต่ อ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนั กศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.95 โดย
นักศึกษามีความต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.99 รองลงมาคื อ มี ข้อ มูล ข่า วสารความเคลื่ อ นไหวทั้ งภายในและภายนอกสถานบั น ที่จ าเป็น แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.98 มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.94 การ
ให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย
3.92 มี จุ ล สารเพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานและประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมหรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา
คะแนนเฉลี่ย 3.90ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย มี ค วามต้ อ งการต่ อ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนั กศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.97 โดย
นักศึกษามีความต้องการการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย
4.12 รองลงมาคือ การให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่ งฝึกงานทาง
อินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.96 มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.95 มีข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถานบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ มี จุ ล สารเพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานและประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมหรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา
คะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
มีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงาน
ก่อนจบการศึกษา
มีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการใน
การจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
มีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษา
รวม

วศ.

บธ.

ทค.

ศก.

คณะ/วิทยาลัย
ทก.
วท. ทสม.

3.71

3.68

3.76

3.79

3.70

3.83

3.77

3.83

3.74

3.94

4.00

3.75

3.68

3.62

3.66

3.79

3.63

3.81

3.74

3.89

3.64

3.94

3.99

3.71

3.71
3.73
3.71

3.69
3.70
3.67

3.79
3.79
3.75

3.84
3.85
3.82

3.64
3.68
3.66

3.84
3.86
3.84

3.78
3.81
3.78

3.89
3.96
3.89

3.70
3.75
3.71

3.94
3.91
3.93

4.13
4.15
4.07

3.75
3.77
3.74

ศศ.

สถ.

คอ.

พท.

รวม
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จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ มีหน่วยงานจัดส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้
นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 และมีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย
3.71 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
ของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือ มีการจัด
งานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา และมีหน่วยงานจัดส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน และมีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือ หน่วยงานจัดส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.69 มีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการ
เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาสมัค รงานก่ อนจบการศึก ษา คะแนนเฉลี่ ย 3.68 และมี ห น่ว ยงานท าหน้ าที่ ติด ต่ อ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
หน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ และการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทางานสาหรับนักศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.79 เท่ากัน มีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการ
เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาสมัค รงานก่ อนจบการศึก ษา คะแนนเฉลี่ ย 3.76 และมี ห น่ว ยงานท าหน้ าที่ ติด ต่ อ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.66 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะศิลปกรรม มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.82 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษามากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.85 การมีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษา
เข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.84 มีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการจัด
งานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.79
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มี ความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.66 โดยนักศึกษามี ความต้องการมีการจัด
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งานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70
รองลงมาคือการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.68 การมี
หน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.64 และการมีหน่วยงานทา
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับ
นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.63 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.84 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือการ
มีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.84 การจัดงานนัดพบสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.83 และการมีหน่วยงานทา
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับ
นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.81 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มี ความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือการ
มีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.78 การจัดงานนัดพบสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.77 การมีหน่วยงานทาหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับ
นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ ย 3.89 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือการมี
หน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับการมีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ ย 3.89 และการจั ดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบ
การศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.83 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี ความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ
การจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.74
การมีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.70 และการมีหน่วยงาน
ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time
สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.64 ตามลาดับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
หน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ การมีกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษา และการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัคร
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งานก่อนจบการศึกษา และการมีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการ
จัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.94 ตามลาดับ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานของมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 โดยนักศึกษามีความต้องการการมี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ
การมีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ การจัดงานนัดพบ คะแนนเฉลี่ย 4.13
สถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.00 และการมีหน่วยงาน
ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time
สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.99 ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยจาแนกตามระบบภาคเรียน

ระบบภาคเรียน

ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ภาคพิเศษ
รวม

3.78
3.73
3.69
3.77

ความต้องการ
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ด้านการให้คาปรึกษาและ
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต
ศิษย์เก่า
3.72
3.78
3.67
3.67
3.67
3.70
3.71
3.77

ด้านกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางาน

รวมคะแนนเฉลี่ยรายภาค

3.75
3.70
3.69
3.74

3.76
3.70
3.69
3.75
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความต้องการของนักศึกษาตามระบบภาคเรียน พบว่า นักศึกษาที่เรียน
ภาคปกติมคี วามต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยใน
ระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ ย 3.76 รองลงมาเป็นนักศึก ษาที่เรีย นภาคสมทบ มี ความต้องการต่อการ
จัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.70
และนักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษ มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มี ความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัยในระดับมากทุกด้าน โดยนักศึกษามีความต้องการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สูงที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือมีความต้องการในกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน คะแนนเฉลี่ย
3.75 การให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคสมทบ มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัยในระดับมากทุกด้าน โดยนักศึกษามี ความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
งานสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทา คะแนนเฉลี่ย 3.70
การให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษ มีความต้องการต่อการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัยในระดับมากทุกด้าน โดยนักศึกษามีความต้องการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70 เท่ากัน รองลงมาคือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานการคะแนนเฉลี่ย 3.69 และการให้
คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต คะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาแนกตามระบบภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมี
ความสวยงาม ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และมี ก ารบ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมตลอดเวลา
มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม
(แสงสว่าง สื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพ
โต๊ะ เก้าอี้)
ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมี
การดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน
มีจานวนคอมพิ วเตอร์ที่เพีย งพอต่อการใช้
งาน
มี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ค ว า ม เ ร็ ว สู ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
มี บ ริ ก ารด้ า นหอพั ก นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
และปลอดภัย
มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล
ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และ
วารสารวิชาการเพียงพอ
มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย
มีส ถานที่ ส าหรับ นั ก ศึก ษาและอาจารย์ ไ ด้
พบปะและทางานร่วมกัน
รวม

ภาคปกติ

ระบบภาคเรียน
ภาคสมทบ

ภาคพิเศษ

3.93

3.89

3.76

3.93

3.84

3.71

3.67

3.83

3.77

3.63

3.67

3.76

3.67

3.66

3.57

3.67

3.79

3.85

3.88

3.80

3.62

3.65

3.59

3.62

3.76

3.60

3.67

3.75

3.88

3.81

3.84

3.87

3.81

3.76

3.59

3.80

3.71

3.71

3.66

3.71

3.78

3.73

3.69

3.77

รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษามี ความต้องการในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยมีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ตลอดเวลาสู ง ที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.93 รองลงมาคื อ ห้ อ งสมุ ด คณะมี ห นั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
วารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ
อุป กรณ์ในห้ องเรี ย น สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.83 การมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่ อเทคโนโลยี
เพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูงและมีประสิทธิภ าพ
คะแนนเฉลี่ย 3.80 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนน
เฉลี่ ย 3.76 มีร ะบบฐานข้อมูล ทางอิ เล็ กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสื บค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ ย 3.75
มีส ถานที่ ส าหรั บ นั ก ศึก ษาและอาจารย์ ไ ด้พ บปะและท างานร่ ว มกั น คะแนนเฉลี่ ย 3. 71 มี จานวน
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คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาจาแนกเป็นรายระบบภาคเรียน พบว่า
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยรวม
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 โดยนักศึกษามี ความต้องการในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยมีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ตลอดเวลาสู ง ที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.93 รองลงมาคื อ ห้ อ งสมุ ด คณะมี ห นั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
วารสารวิชาการเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.88 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่อ
อุป กรณ์ในห้ องเรี ย น สภาพโต๊ะ เก้าอี้) คะแนนเฉลี่ย 3.84 การมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่ อเทคโนโลยี
เพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนนเฉลี่ย 3.81 มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.79 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน คะแนน
เฉลี่ ย 3.77 มีร ะบบฐานข้อมูล ทางอิเล็ กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสื บค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ ย 3.76
มีส ถานที่ ส าหรั บ นั ก ศึก ษาและอาจารย์ ไ ด้พ บปะและท างานร่ ว มกั น คะแนนเฉลี่ ย 3. 71 มี จานวน
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีบริการด้านหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
นั กศึก ษาที่ เรี ย นภาคสมทบ มี ค วามต้ องการต่อ สิ่ งสนับสนุ นการเรีย นรู้ข องมหาวิท ยาลั ย
โดยรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.73 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสวยงามใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี ก ารบ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมตลอดเวลาสู งที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งและ
มีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.85 ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์และวารสารวิชาการเพียงพอ
คะแนนเฉลี่ย 3.81 การมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย คะแนน
เฉลี่ย 3.76 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพโต๊ะ
เก้าอี้) และมีส ถานที่ส าหรั บ นั กศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่ว มกัน คะแนนเฉลี่ ย 3.71
เท่ากัน มีจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เพีย งพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ ย 3.66 และบริการด้านหอพัก
นักศึกษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 3.65 เท่ากัน ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
และมีก ารดูแลรั ก ษาให้ พร้ อมใช้งาน คะแนนเฉลี่ ย 3.63 และมีระบบฐานข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์
สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษ มีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยรวม
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.69 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
มีประสิทธิภาพ สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีการบารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตลอดเวลา
คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม (แสงสว่าง สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน
สภาพโต๊ะ เก้าอี้) ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีการดูแลรักษาให้
พร้อมใช้งาน และมีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 3.67
มีสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะและทางานร่วมกัน คะแนนเฉลี่ย 3.66 มีบริการการมี
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งานและเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีหอพักนักศึกษา
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ที่มีคุณภาพและปลอดภัย คะแนนเฉลี่ ย 3.59 และมีจานวนคอมพิว เตอร์ ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
คะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตจาแนกตามระบบภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต
มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการ
เรียนหรือปัญหาส่วนตัว
มี ห น่ ว ย บ ริ กา ร ระ ดั บ คณ ะ หรื อส าขา ให้
คาปรึ กษาทั้งที่ เกี่ย วข้อ งหรื อไม่ เกี่ย วข้อ งด้า น
วิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษา
เข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
มีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน
การเรียนและปัญหาส่วนตัว
รวม

ภาคปกติ

ระบบภาคเรียน
ภาคสมทบ ภาคพิเศษ

รวม

3.86

3.79

3.79

3.85

3.75

3.75

3.68

3.75

3.74

3.67

3.68

3.74

3.67

3.65

3.63

3.67

3.57

3.50

3.55

3.57

3.72

3.67

3.67

3.71

จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องการมี
อาจารย์ ที่ป รึกษาหรื อผู้ ที่ได้รับ มอบหมายให้ความช่ว ยเหลื อแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
ปัญหาส่วนตัวสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษา
ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คาปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.74 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.67 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาจาแนกเป็นรายระบบภาคเรียน พบว่า
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้
ชีวิตของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.72 โดยนักศึกษามี ความต้องการการมีอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้อง
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หรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่ มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย 3.74 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 3.72 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว
คะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคสมทบ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาส่ วนตัว
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือมีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย 3.67 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 3.65 และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ตามลาดับ
นักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษ มีความต้องการต่อการบริการให้คาปรึกษาและแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยนักศึกษามีความต้องการการมีอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว
สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนาการให้บริการของหน่วยงานต่าง
ๆ ในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีหน่วยบริการระดับคณะหรือสาขาให้คาปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องด้านวิชาการ โดยผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 3.67
และมีศูนย์บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว คะแนนเฉลี่ย 3.55
ตารางที่ 12 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่า จาแนกตามระบบภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
มีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ
มีจุ ลสารเพื่อ เผยแพร่ผ ลงาน และประชาสั มพั น ธ์
กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
มีการให้ ข้อมูลข่ าวสารกองทุนกู้ ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต
มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
รวม

ระบบภาคเรียน
รวม

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

ภาคพิเศษ

3.86
3.78

3.69
3.66

3.80
3.64

3.85
3.77

3.75

3.71

3.76

3.74

3.76

3.64

3.66

3.75

3.75

3.67

3.66

3.74

3.78

3.67

3.70

3.77
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จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษามีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยนักศึกษามีความต้องการ
ในเรื่องการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ
มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.77 การให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.75 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีจุลสารเพื่อเผยแพร่
ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
โดยเมื่อแยกพิจารณาจาแนกเป็นรายระบบภาคเรียน พบว่า
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มีความต้องการต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องการ
มีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ มีการให้
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.78 การให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบั นที่จาเป็ นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ จุลสารเพื่อเผยแพร่
ผลงานและประชาสัมพัน ธ์กิจ กรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 ตามล าดับ
นั ก ศึก ษาที่ เ รี ย นภาคสมทบ มี ค วามต้อ งการต่ อ การให้ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยนักศึกษามีความต้องการ
ในเรื่องมีจุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสูงที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คะแนนเฉลี่ย
3.69 มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
คะแนนเฉลี่ย 3.67 มีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.66 และการให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต คะแนนเฉลี่ย 3.64 ตามลาดับ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นภาคพิ เ ศษ มี ค วามต้ อ งการต่ อ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.70 โดยนักศึกษามีความต้องการใน
เรื่องการมีหน่วยงานให้ข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมี
จุลสารเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย
3.76 การให้ข้อมูลข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา แหล่งฝึกงานทางอินเทอร์เน็ต
ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า คะแนนเฉลี่ย 3.66 และมีการให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.64 ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
จาแนกตามระบบภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยความต้องการ
ด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
มีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสมัคร
งานก่อนจบการศึกษา
มีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time
สาหรับนักศึกษา
มีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับ
นักศึกษา
รวม

ภาคปกติ

ระบบภาคเรียน
ภาคสมทบ ภาคพิเศษ

รวม

3.75

3.72

3.67

3.75

3.71

3.69

3.70

3.71

3.76

3.72

3.69

3.75

3.78

3.69

3.68

3.77

3.75

3.70

3.69

3.74

จากตารางที่ 13 พบว่า นักศึกษามี ความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 โดยนักศึกษามี ความต้องการในเรื่องการมี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ มี
การจั ดงานนั ด พบสถานประกอบการเพื่อให้ นัก ศึกษาสมั ครงานก่ อนจบการศึกษา ค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ
หน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.75 และมีหน่วยงานทาหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับ
นักศึกษา มี คะแนนเฉลี่ย 3.71
โดยเมื่อแยกพิจารณาจาแนกเป็นรายระบบภาคเรียน พบว่า
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องการมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือมีหน่วยงานจัดส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.76 มีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการ
เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาสมัค รงานก่ อนจบการศึก ษา คะแนนเฉลี่ ย 3.75 และมี ห น่ว ยงานท าหน้ าที่ ติด ต่ อ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.71
นักศึกษาที่เรียนภาคสมทบ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.70 โดยนักศึกษามีความต้องการในเรื่องมีหน่วยงานจัดส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการจัดงานนัดพบสถานประกอบการเพื่อให้
นักศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ การมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับมีหน่วยงานทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
สถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.69
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นักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษ มีความต้องการต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.69 โดยนักศึกษามี ความต้องการในเรื่องมีหน่วยงานทา
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดหางาน Part Time และ Full Time สาหรับ
นักศึกษาสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือมีหน่วยงานจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตรงตามสาขา
วิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.69 มีการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษา คะแนน
เฉลี่ ย 3.68 และการจั ดงานนั ดพบสถานประกอบการเพื่อให้ นั กศึกษาสมัครงานก่อนจบการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.67ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความถี่
1. อินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า และไม่ทั่วถึง ควรปรับปรุง
10
2. ค่าเทอมสูงเกินไป ควรปรับลดลง โดยเฉพาะ ภาคสมทบพิเศษ
8
3. โต๊ะเก้าอีมีการชารุดเสียหาย และควรเพิ่มปลั๊กไฟให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา 6
4. ลิฟต์คณะวิศวกรรมศาสตร์เสียบ่อย ควรปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
4
5. ขอให้มีสนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามแบตมินตัน เพิ่มมากขึ้น
3
6. หอในควรปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
2
7. เครื่องเจาะที่โรงฝึกงานคณะวิศวกรรมเก่า ไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2
8. ควรมีกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อแนะแนวการศึกษาว่าเรียนอย่างไร
2
9. ขอให้ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ความร่มรื่น
2
10. อาจารย์ที่ปรึกษาควรเข้าหานักศึกษาให้มากขึ้น
1
11. ขอให้อาจารย์เข้าสอนตรงเวลา
1
12. ขอให้เผยแพร่จุลสารในทุกที่ที่นักศึกษาชอบใช้บริการ เพื่อกระจายข่าวสารทั่วถึง 1
คณะบริหารธุรกิจ
1. ควรเพิ่มต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มรื่น และมีจุดพัก นั่งเล่นเพิ่มเติม
20
2. ขอให้จัดรถรางให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
15
3. อินเทอร์เน็ตที่คณะ ช้า ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาคาร 4 สัญญาณไม่เสถียร 13
4. ลิฟท์คณะบริหารอาคาร 4 จุคนได้น้อยกว่าเกณฑ์รับน้าหนักของลิฟท์
และเสียบ่อย ขอให้ตรวจเช็คสม่าเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
9
5. เก้าอี้ที่คณะชารุดจานวนมาก ขอให้ซ่อมแซม ปรับปรุง
6
6. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ขอให้จัดหาเพิ่ม
6
7. ขอให้ปรับปรุง WiFi ในหอพักนักศึกษา
5
8. ขอให้ดูแลความปลอดภัยที่หอพักใน และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในหอพัก 3
9. ขอให้จัดทาทางลาดสาหรับขึ้นลง Cover Way ให้นักศึกษาพิการที่ใช้รถเข็ญ
เพื่อไม่ต้องตามแดดมาเรียน
1
10. ทางออกประตู 4 ควรทา Cover Way หรือปลูกต้นไม้ทางเดินเพื่อให้ร่มเงา
1
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ความถี่
6
5

1. ขอให้ปรับปรุงสัญญาณ wifi เพราะช้ามาก
2. ครัวพวงชมพูขอให้มีอาหารหลากหลาย ร้านผลไม้ ขนมไทย
3. หอพักในไม่เพียงพอต่อนักศึกษา เครื่องซักผ้าใช้งานได้น้อย สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ต้องปรับปรุง และไฟฟ้าดับบ่อย ขอให้ปรับปรุง
4
4. ขอให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อนักศึกษา และให้บารุงรักษาสม่าเสมอ
2
5. ขอให้ตรวจสอบโต๊ะเก้าอี้ในอาคารเรียนของคณะเก่ามาก ควรเปลี่ยน
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทรุดโทรมมาก ขอให้ปรับปรุงทาสีใหม่
ขอให้ปรับปรุงห้องน้า ให้ใช้ได้สะดวก สะอาด
2. สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เช่นเก้าอี้ ชารุด และจักรของสาขาออกแบบแฟชั่น
เครื่องจักรที่จาเป็นของสาขาเครื่องหนัง ใช้งานได้น้อย ไม่เพียงพอ
3. อินเทอร์เน็ตที่ช้า ไม่ทั่วถึง หลุดบ่อย โดยเฉพาะที่หอพักในมหาวิทยาลัย
4. ต้นไม้น้อย ขอให้ปลูกเพิ่ม เพราะอากาศร้อนมาก
5. รถรางช้า ไม่เพียงพอ
6. ขอให้บารุงรักษาแอร์ที่คณะ เพราะทรุดโทรมมาก และไม่เย็น
7. ขอให้จัดหาก๊อกน้าสาหรับล้างมือที่ช็อปห้องประติมากรรม เพื่อสาหรับล้างมือ
เพราะการใช้ห้องน้ารวมปีปัญหามาก
8. ขอให้ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้น เพื่อไว้ทากิจกรรมและทางาน
9. ขอให้เพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาหญิงขณะทากิจกรรม
ตอนกลางคืน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. WiFi ที่คณะฯ ไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้ปรับปรุง
2. ขอให้เพิ่มรถราง โดยเฉพาะช่วงเช้า – เย็น
3. ขอให้มีต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น เพราะร้อนมาก
4. มอเตอร์ไซค์รับจ้างควรขับอย่างระมัดระวัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รถรางมีจานวนน้อยเกินไป ควรเพิ่มจานวนรถรางให้มากขึ้น
ปรับปรุงสภาพราง และปรับปรุงมารยาทของคนขับ แจ้งเวลาให้บริการให้ชัดเจน
2. ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi ให้ครอบคลุม
3. ต้องการให้ปลูกต้นไม้ใหญ่มากขึ้น เพื่อความร่มรื่น เพราะแดดร้อนมาก
4. ขอให้ให้มีกระดาษชาระในห้องน้าหญิง
5. กิจกรรมของปี 1 มากเกินไป ขอให้ลดกิจกรรมบางส่วนลง

15
11
5
4
3
1
1
1
7
7
3
2

10
9
6
2
1
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ความถี่
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต/สัญญาณ wifi ให้เร็ว ทั่วถึง และมีความเสถียรมากขึ้น
เพิ่ม Cover Way หรือต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น
อุปกรณ์ในห้องเรียนล้าสมัย ไม่เพียงพอ โต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนชารุด
ควรมีการเพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษาพบกับอาจารย์ให้มากขึ้น
ควรเพิ่มน้าดื่มตามจุดสาธารณะมากขึ้น

คณะศิลปศาสตร์
1. หอพักในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง มีนกบนเพดานเวลาเคลื่อนไหวน่ากลัว
เครื่องซักผ้า ชารุดสภาพทรุดโทรม ทางโค้งหอในมืด อินเทอร์เน็ตต้องปรับปรุง
และเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น
2. ต้องการทางเดินจากคณะศิลปศาสตร์มายังคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เพราะทางเดินลื่น เฉอะแฉะ
3. อยากให้ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น
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11
4
2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ขอให้จัดหาโต๊ะเขียนแบบใหม่ เพราะเก่ามาก
2. ปรับปรุงสัญญาอินเทอร์เน็ตให้เร็วและทั่วถึง
3. เพิ่มเครื่องปรับอากาศ ในห้องเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการ
4. มหาวิทยาลัยควรปลูกต้นไม้ใหญ่มาก ๆ
5. หอพักในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงเครื่องซักผ้า

29
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. อินเทอร์เน็ต/สัญญาณ wifi ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหอในมหาวิทยาลัย
2. ขอให้เพิ่มต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรื่น แดดร้อนมาก
3. ขอให้ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเก็ตบอส
4. ทาลานจอดรถจักรยาน แบบใหม่ที่สามารถจอดได้ 2 คันต่อช่วง
5. ขอให้ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล

10
4
1
1
1

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
1. ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ต/สัญญาณ wifi ตามตึกต่าง ๆ เพราะช้ามาก
2. หอพักนักศึกษา ควรปรับปรุงห้องน้า และเครื่องซักผ้า
3. ที่นั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ
4. ควรเพิ่มกระดาษชาระตามห้องน้า
5. ควรปรับปรุงการลงระบบที่ I work เพราะหลังจากลงโปรแกรมหรือล้างเครื่อง
เครื่องมักจะค้าง

5
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1
1
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