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สวนที่ 1 ขอมลูพื้นฐาน

       จากการประเมนิความพงึพอใจตอการใหบรกิารและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู (สาํหรับบคุลากรและบคุคลทัว่ไป)

ของคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน มผีูตอบแบบประเมนิฯ จาํนวน 35 คน

ซึ่งมรีายละเอยีดดังตาราง

ขอมลูทัว่ไป จาํนวน รอยละ

เพศ

ชาย 11 31.43

หญงิ 24 68.57

รวม 35 100.00

สถานะ

ผูบรหิาร 1 2.86

อาจารย 12 34.29

เจาหนาที่ / พนักงาน (บคุลากรสายสนับสนุน) 0 0.00

ผูมาตดิตอราชการ 0 0.00

อื่น ๆ 22 62.86

รวม 35 100.00

สังกัด
หนวยงาน/ภาควชิา

พลศกึษาและกฬีา 3 8.57

ครศุกึษา 3 8.57

ทรัพยากรมนษุยและชมุชน 3 8.57

สาํนักงานเลขาฯ 12 34.29

ศนูยวจิัยฯ 1 2.86

โรงเรยีนสาธติฯ 13 37.14

อื่น ๆ 0 0.00

รวม 35 100.00

 สวนที่ 2 ความพงึพอใจตอการใหบรกิาร 
 เกณฑในการประเมนิ

  คะแนน 0.00-1.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจนอยที่สดุ

  คะแนน 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจนอย

  คะแนน 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจปานกลาง

  คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจมาก

  คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจมากที่สดุ

ขอ รายการ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับ กราฟ

ก. ความพงึพอใจดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบรกิาร  3.85 0.83 มาก  

1   การใหบรกิารตามที่ขอ ถกูตอง สะดวก รวดเรว็ 3.94 0.75 มาก  

2   ขัน้ตอนและวธิกีารใชบรกิารไมยุงยากซับซอน มคีวามคลองตัวในการทาํงาน 3.80 0.86 มาก  

3   ขัน้ตอนการใหบรกิารมคีวามชัดเจนและเหมาะสม 3.86 0.87 มาก  

4
  เครื่องมอื/อปุกรณ สิ่งอาํนวยความสะดวกที่ใชในการปฏบิัตงิานมคีวามเหมาะสมตอการให

บรกิาร
3.80 0.82 มาก  

ข. ความพงึพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร  4.08 0.92 มาก  
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5   เจาหนาที่มคีวามกระตอืรอืรน เอาใจใสในการใหบรกิาร 4.09 1.00 มาก  

6   เจาหนาที่พูดจาสภุาพ ยิ้มแยมแจมใส มคีวามเปนกันเอง 4.11 0.85 มาก  

7   เจาหนาที่แตงกายสภุาพ เหมาะสมกับการทาํงาน 4.17 0.91 มาก  

8   เจาหนาที่สามารถแกปญหาที่เกดิขึ้นไดเปนอยางดี 4.00 0.93 มาก  

9   เจาหนาที่ใหคาํแนะนาํ คาํปรกึษา ตอบขอซักถามไดดี 4.03 0.91 มาก  

ค. ความพงึพอใจดานคณุภาพการใหบรกิาร  3.98 0.98 มาก  

10   ผลของการใหบรกิารในภาพรวม 4.03 1.00 มาก  

11   ความครบถวน ถกูตอง ของการใหบรกิาร 4.00 0.93 มาก  

12   การใหบรกิารที่ไดรับตรงตามความตองการ 3.91 1.02 มาก  

คาเฉลี่ยรวมทัง้หมด 3.97 0.91 มาก  

  

จากผลการประเมนิ>>ความพึงพอใจตอการใหบรกิาร อยูในระดับ :มาก

โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย :3.97
จากคะแนนเตม็ :5 คะแนน

ซึ่งมผีูประเมนิรวมทัง่สิ้น :35 คน

  

 สวนที่ 3 ความพงึพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 
 เกณฑในการประเมนิ

  คะแนน 0.00-1.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจนอยที่สดุ

  คะแนน 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจนอย

  คะแนน 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจปานกลาง

  คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจมาก

  คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจมากที่สดุ

ขอ รายการ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับ กราฟ

ก. ความพงึพอใจดานสื่อ/เอกสารและอปุกรณการเรยีนการสอน  3.85 0.73 มาก  

1   จาํนวนหรอืความเพียงพอของอปุกรณ/สื่อการเรยีนการสอน 3.89 0.71 มาก  

2   ประสทิธภิาพของอปุกรณ/สื่อการเรยีนการสอน 3.83 0.65 มาก  

3   ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการเรยีนรูตางๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบอนิเตอรเนต็ 3.89 0.71 มาก  

4   ความพอเพียงของสื่อการเรยีนรูตางๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบอนิเตอรเนต็ 3.83 0.77 มาก  

5   ความทันสมัยของสื่ออปุกรณหองเรยีน/หองคอมพิวเตอร/หองสื่อเรยีนรูดวยตนเอง 3.80 0.79 มาก  

ข. ความพงึพอใจดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  3.73 0.86 มาก  

6
  สภาพแวดลอมภายในหองเรยีน/หองปฏบิัตกิารโดยรวม ( เชน ความสะอาด แสง การ
ถายเทอากาศ)

3.83 0.74 มาก  

7
  สภาพแวดลอมภายนอกหองเรยีน/หองปฏบิัตกิารโดยรวม ( เชน ความสะอาด ความสงบ
รมรื่น)

3.80 0.75 มาก  

8
  ขนาดของหองเรยีนมคีวามเหมาะสมและมอีปุกรณ เชน โตะ เกาอี้ เพียงพอกับจาํนวนผู

เรยีน
3.69 0.78 มาก  

9   อาคาร หองเรยีน/หองปฏบิัตกิารมคีวามเหมาะสมและจาํนวนเพียงพอ 3.69 0.89 มาก  

10   อาคาร/สถานที่ ในการทาํกจิกรรมและการออกกาํลังกายมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ 3.80 0.86 มาก  

11
  สภาพแวดลอมภายในหองนํ้า/หองสขุาโดยรวม ( เชน ความสะอาด แสง การถายเท

อากาศ)
3.80 0.86 มาก  

12   สถานที่จอดรถมคีวามเพียงพอและปลอดภัย 3.51 1.11 มาก  

13   สภาพแวดลอมโดยทัว่ไปเหมาะสมกับการเรยีนรู 3.74 0.87 มาก  

คาเฉลี่ยรวมทัง้หมด 3.79 0.80 มาก  

  

จากผลการประเมนิ>>ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู อยูในระดับ :มาก
โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย :3.79

จากคะแนนเตม็ :5 คะแนน
ซึ่งมผีูประเมนิรวมทัง่สิ้น :35 คน

  

  ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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  กลับหนาหลัก   
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