
ค�าเฉล่ีย ความพึงพอใจ
3.27 ปานกลาง

1 ห�องเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 3.25 ปานกลาง
2 อุปกรณ�ประจําห�องเรียนมีคุณภาพพร�อมใช�งาน 3.24 ปานกลาง
3 มีเทคโนโลยีทันสมัย สนับสนุนให�เกิดการเรียนรู� 3.42 ปานกลาง
4 ห�องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.31 ปานกลาง
5 ห�องเรียนมีแสงสวางเพียงพอ เอ้ือตอการเรียน 3.32 ปานกลาง

3.26 ปานกลาง
6 มีความพร�อมของเคร่ืองมือ อุปกรณ�เพียงพอ สอดคล�องกับหัวข�อการเรียน 3.25 ปานกลาง
7 มีเคร่ืองมือ อุปกรณ� วัสดุที่ใช�สําหรับการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพพร�อมใช�งาน 3.24 ปานกลาง
8 เคร่ืองมือ อุปกรณ�ชนิดตาง ๆ มีความทันสมัย 3.22 ปานกลาง
9 สะอาด เป:นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.17 ปานกลาง
10 มีแสงสวาง  อากาศถายเท  หรือมีอุณหภูมิเหมาะสม 3.43 ปานกลาง

3.59 มาก
11 หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.57 มาก
12 ฐานข�อมูลทรัพยากรการเรียนรู� เพียงพอและทันสมัย 3.61 มาก
13 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ�เพ่ือการสืบค�น เพียงพอและทันสมัย 3.59 มาก
14 สถานที่อานหนังสือเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.65 มาก

3.27 ปานกลาง
15 การบริการคอมพิวเตอร� และอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 3.29 ปานกลาง
16 เคร่ืองคอมพิวเตอร�มีจํานวนเพียงพอตอการใช�งาน 3.18 ปานกลาง
17 โปรแกรมคอมพิวเตอร�หรือ ซอฟต�แวร� (Software) ที่ใช�มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.35 ปานกลาง

3.02 ปานกลาง
18 มีสถานที่สําหรับให�นักศึกษาได�พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนาและทํางานรวมกัน 3.26 ปานกลาง
19 ระบบสาธารณูปโภค  เชน  น้ําประปา  ไฟฟLา  เพียงพอและเหมาะสม 3.13 ปานกลาง
20 มีห�องน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 2.67 ปานกลาง

3.83 มาก
21 ให�คําแนะนําเก่ียวกับการเรียน การลงทะเบียน และการสอบสําหรับนักศึกษา 3.74 มาก
22 ชวยให�คําปรึกษา และชวยแก�ปMญหาสวนตัว 3.74 มาก
23 มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี มีความความเอาใจใส และมีความเป:นกันเอง 3.95 มาก
24 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป:นแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 3.90 มาก
25 เปOดโอกาสให�นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระ 3.94 มาก
26 มีชองทางในการติดตออาจารย�ที่ปรึกษาได�สะดวกรวดเร็ว 3.84 มาก

3.75 มาก
27 มีความรอบรู� สามารถให�คําแนะนําแกนักศึกษาได� 3.82 มาก
28 มีจิตบริการที่ดี 3.82 มาก
29 ชวยอํานวยความสะดวก เพ่ิมโอกาสและชองทางในการติดตอเพ่ือขอรับบริการ 3.77 มาก

30
มีการจัดเตรียมความพร�อมของสื่ออุปกรณ�การเรียนการสอน สถานที่เรียน และสภาพแวดล�อมในห�องเรียนและ
ห�องปฏิบัติการ

3.73
มาก

31 ชวยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในระหวางที่ทานศึกษา 3.67 มาก

รายการ
ห องเรียน

ห องปฏิบัติการ

ห องสมุด

ด านทรัพยากรที่เอ้ือต�อการเรียน

ความพึงพอใจการให บริการด านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป0 พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 )

ด านส่ิงอํานวยความสะดวก

ด านอาจารย7ที่ปรึกษา

ด านเจ าหน าที่



ค�าเฉล่ีย ความพึงพอใจรายการ
ความพึงพอใจการให บริการด านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป0 พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 )

3.55 มาก

32
นักศึกษาสามารถรับรู�ขาวสารของมหาวิทยาลัยได�หลายชองทาง เชน เว็บไซต� จดหมายขาว บอร�ดประชาสัมพันธ� วิทยุ 
ฯลฯ

3.54
มาก

33 ข�อมูลขาวสารมีความทันสมัย หลากหลายและเป:นประโยชน� 3.53 มาก
34 มีการบริการข�อมูลด�านการศึกษา (การอบรม/การศึกษาตอ) อยางสม่ําเสมอ ทั้งในและตางประเทศ 3.53 มาก
35 มีการให�คําแนะนําข�อมูลด�านทุนการศึกษา เชน กองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา 3.65 มาก

3.59 มาก
36 มีการสงเสริมและปลูกฝMงคุณธรรม จริยธรรม เชน การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย� ความรับผิดชอบ เป:นต�น 3.56 มาก
37 มีการสงเสริมให�นักศึกษามีความคิดสร�างสรรค� และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 3.74 มาก

38 นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู�และเพ่ิมพูนประสบการณ�ทักษะการทํางาน 3.60
มาก

39 มีกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะชีวิต ความจําเป:นในการดําเนินชีวิตและทักษะในการทํางาน ทักษะการเข�าสังคม 3.56
มาก

40 สงเสริมสนับสนุนนักศึกษา ในการแขงขัน /ประกวดด�านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.53
มาก

3.63 มาก
41 การจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค�การเรียนรู� 3.68 มาก
42 มีการใช�สื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.71 มาก

43 วิธีการสอนสงเสริมให�นักศึกษาได�ประยุกต�แนวคิดศาสตร�ทางวิชาชีพและศาสตร�ที่เก่ียวข�องในการพัฒนาการเรียนรู� 3.68
มาก

44 มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.68 มาก
45 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 3.65 มาก
46 มีการจัดสอนซอมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปMญหาทางการเรียน 3.44 ปานกลาง

ค�าเฉล่ียรวม 3.52 มาก

ด านการจัดการเรียนการสอน

การบริการแหล�งข อมูลข�าวสารที่เป;นประโยชน7

ด านการพัฒนานักศึกษา


