ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี การศึกษา 2561
โดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*******************************************************************
การประเมินคุ ณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริ การ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
ปี การศึกษา 2561 ดาเนินการประเมินลลระหวาาววันที่ 1 สิวหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
ซึ่วเป็ นการประเมินลล 3 ด้ าน ได้ แกา 1) ด้ านการให้ คาปรึกษาแนะแนวการใช้ ชีวิตและการเข้ าสูา
อาชีพแกานักศึกษา 2) ด้ านการให้ ข้อมูลขอวหนา วยวานที่ให้ บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลา ว
วานทั้วเต็มเวลาและนอกเวลา และ 3) ด้ านการรับบริการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้ อมสูาการ
ทาวาน โดยทั้ว 3 ด้ าน นี้จะต้ อวมีลลการประเมินไมาต่ากวาา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่วเป็ นการ
ดาเนินวานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา อวค์ประกอบที่ 1 การพัฒนานักศึกษา ตัวบาวชี้
ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประเมินลลครั้วนี้ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อวมือในการประเมินลล และใช้ เกณฑ์
การประเมินลลโดยแบาวระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ดัวนี้
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาว
น้ อย
น้ อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยในแตาละระดับชั้นดัวนี้
คาาเฉลี่ย ตั้วแตา 4.50 ขึ้นไป หมายถึว มีความพึวพอใจในระดับมากที่สดุ
คาาเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึว มีความพึวพอใจในระดับมาก
คาาเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึว มีความพึวพอใจในระดับปานกลาว
คาาเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึว มีความพึวพอใจในระดับน้ อย
คาาเฉลี่ยต่ากวาา 1.50 หมายถึว มีความพึวพอใจในระดับน้ อยที่สดุ

ผลการประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปี การศึกษา 2561
กอวพัฒนานักศึกษา สานักวานอธิการบดี ได้ ดาเนินการประเมินความพึ วพอใจ
ขอวนั ก ศึก ษา ศิษย์เกา า และบุคคลทั่วไป ตา อ คุณ ภาพการจั ดกิจกรรมและการจัดบริ การ ปี
การศึกษา 2561 โดย แบาวประเด็นไว้ 3 ด้ าน 1) ด้ านการให้ คาปรึกษาแนะแนวการใช้ ชีวิตและ
การเข้ าสูาอาชีพแกานักศึกษา 2) ด้ านการให้ ข้อมูลขอวหนาวยวานที่ให้ บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร
แหลาววานทั้วเต็มเวลาและนอกเวลา และ 3) ด้ านการรับบริการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้ อมสูา
การทาวาน ความพึวพอใจขอวนักศึกษา ศิษย์เกาา และบุคคลทั่วไป ตาอคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการบริ ก าร ขอวมหาวิ ท ยาลั ย โดยเก็บ ข้ อมู ล ตั้ ว แตา เดื อ น สิ ว หาคม 2561 ถึ ว เดื อ น
พฤษภาคม 2562 เพื่อนาข้ อมูลมาประกอบการปรับปรุว พัฒนา เพื่อตอบสนอวความจาเป็ น และ
ต้ อวการขอวได้ ทันทาววที กอวพั ฒนานักศึกษา จึวนาข้ อมูลจากการสอบถามมาวิเคราะห์และ
แปลลล การสารวจความพึวพอใจออกเป็ น
3 สาวน ดัวนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิว
ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
ศิษย์เกาา
อื่น ๆ เชาน ลู้ปกครอวนักศึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสัวคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

จานวน N = 958

ร้อยละ

346
612

36.12
63.88

134
153
216
247
79
64
65

13.99
15.97
22.55
25.78
8.25
6.68
6.78

106
205
94
218

11.06
21.40
9.81
22.76

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไมาสัวกัดคณะ

121
85
129

12.63
8.87
13.47

จากลู้ตอบแบบสอถาม มีล้ ูตอบแบบสอบถามจานวน 958 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ขอวลู้ตอบแบบสอบถามทั้วหมด พบวาา ลู้ตอบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาภาคปกติ สาวนใหญาเป็ น
เพศหญิว จานวน 612 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.88 ขอวลู้ตอบแบบสอบถาม และสาวนใหญาศึกษา
อยูาคณะวิทยาการจัดการ จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.76
ส่วนที่ 2 ประเด็นการให้บริการ

1. ด้านการให้คาปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นกั ศึกษา
ค่าเฉลีย่

ประเด็นการให้บริการ

xˉ

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

S.D.
1.1 การให้ เวลาเพิ่มเติมจากชั่วโมวเรียนเพื่อแนะนา

หรือตอบข้ อสวสัยแกานักศึกษา
1.2 การติดตามลลการเรียนและการดาเนินชีวิตขอว
นักศึกษา
1.3 การให้ คาชี้แนะปรึกษาแกานักศึกษา
1.4 การให้ ความชาวยเหลือแนะแนววิธกี ารแก้ ไข
ปัญหา
ที่เป็ นประโยชน์แกานักศึกษา
1.5 การเอาใจใสาให้ ความชาวยเหลือด้ านตาาว ๆ แกา
นักศึกษาด้ วยความเต็มใจ
รวม

4.45

0.71

มาก

4.47

0.70

มาก

4.50

0.62

มากที่สุด

4.51

0.71

มากที่สุด

4.60

0.75

มากที่สุด

4.50

0.69

มากทีส่ ุด

จากตาราวพบวาา ลู้ตอบแบบสอบถามด้ านการให้ คาปรึกษาแนะแนวการใช้ ชีวิตและ
การเข้ าสูาอาชีพแกานักศึกษา โดยรวมอยูาในระดับ มาก ( ˉx = 4.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบวาา มีความพึวพอใจอยูาในระดับมากที่สดุ คือ การเอาใจใสาให้ ความชาวยเหลือด้ านตาาว ๆ แกา
นักศึกษาด้ วยความเต็มใจ ( xˉ = 4.60)

2. ด้านการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา
ค่าเฉลีย่

ประเด็นการให้บริการ

xˉ

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

S.D.

2.1 มีชาอวทาวในการให้ บริการข้ อมูลขาาวสารที่
หลากหลาย เชา น เว็ บ ไซต์ ป้ ายประกาศ คูา มื อ
วารสาร เป็ นต้ น
2.2 การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ขา า วสารแหลา ว วานที่
สอดคล้ อวกับสาขาวิชาที่นักศึกษา กาลัวศึกษา
2.3 การให้ บ ริ ก ารข้ อมู ลขา า วสารแหลา ววานทั้ว
เต็ม เวลาและนอกเวลาเรี ย นที่ มี ความทั น สมั ย
รวดเร็ว สอดคล้ อวกับสถานการณ์
2.4 ความสะดวกในการเข้ าใช้ บริการข้ อมูล
ขาาวสาร เชาน เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย คณะ กอว
พัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ขาาว ป้ ายประกาศ
เป็ นต้ น
รวม

4.51

0.75

มากที่สุด

4.10

0.70

มาก

4.25

0.72

มาก

4.60

0.68

มากที่สุด

4.36

0.71

มาก

จากตาราวพบวา า ลู้ ตอบแบบสอบถามด้ า นการให้ ข้อ มู ลขอวหนา ว ยวานที่ให้ บ ริ ก าร
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหลาววานทั้วเต็มเวลาและนอกเวลา โดยรวมอยูาในระดับ มาก( xˉ = 4.36)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบวาา มีความพึวพอใจอยูาในระดับมากที่สุด คือ ความสะดวกในการ
เข้ าใช้ บริการข้ อมูลขาาวสาร เชาน เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย คณะ กอวพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์
ขาาว ป้ ายประกาศ เป็ นต้ น ( ˉx = 4.60)

3. ด้านการรับบริการกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การทางาน
ค่าเฉลีย่

ประเด็นการให้บริการ

xˉ

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

S.D.

3.1 กิ จ กรรมมี ค วามสอดคล้ อวกั บ ความ
ต้ อวการและความสนใจขอวนักศึกษา
3.2 กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ นมี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ว
ประเภทพัฒนาประสบการณ์ทาววิชาการ ทาววิชาชีพ
ตาม สาขาที่นักศึกษา ศึกษาและเพื่อพัฒนาไปสูาการ
ประกอบอาชีพ
3.3 ความรู้ ทัก ษะและประสบการณ์ ท่ีไ ด้ รั บ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริว
รวม

3.90

0.75

มาก

3.75

0.74

มาก

3.60

0.78

มาก

3.75

0.75

มาก

จากตาราวพบวาา ลู้ตอบแบบสอบถามด้ านการรับบริการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้ อม
สูาการทาวาน โดยรวมอยูาในระดับ มาก ( xˉ = 3.75) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบวาา มีความ
พึวพอใจอยูาในระดับมากที่สดุ คือ กิจกรรมมีความสอดคล้ อวกับความต้ อวการและความสนใจขอว
นักศึกษา ( ˉx = 3.90)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
จากการนาข้ อมูลการสอบความถามการประเมินคุณภาพ มาวิเคราะห์ และแปลลลข้ อมูล
สรุปข้ อเสนอแนะในการปรับปรุว พัฒนา ดัวนี้
1.1 อินเตอร์เน็ตช้ า หลุดบาอยมาก
1.2 สถานที่น่ัวรอเข้ าเรียนมีจานวนน้ อย
1.3 ขาาวสารแหลาววานไมาคาอยสอดคล้ อวกับสาขาวิชาที่เรียน

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี การศึกษา 2561
ลาดับ
ประเด็นการประเมินผล
1 ด้ านการให้ คาปรึกษาแนะแนวการใช้ ชีวิตและ
การเข้ าสูาอาชีพแกานักศึกษา
2 ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ขอวหนา ว ยวานที่ใ ห้ บ ริ ก าร
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหลา ววานทั้วเต็มเวลา
และนอกเวลา
3 ด้ า นการรั บ บริ ก ารกิจกรรมเพื่ อเตรี ยมความ
พร้ อมสูาก ารท าวาน
ความพึ ว พอใจขอว
นักศึกษา ศิษย์เกาา และบุคคลทั่วไป
ภาพรวม

คาาเฉลี่ย

แปลลล

4.50

มากที่สุด

4.36

มาก

3.75

มาก

4.20

มาก

จากการประเมินคุณภาพทั้ว 3 ด้ าน ขอวการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริ ก าร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี การศึ กษา 2561 พบวา า นักศึ กษามีความ
พึวพอใจ อยูาในระดับมาก หรือมีคาาเฉลี่ยอยูาในระดับมาก (คาาเฉลี่ย 4.20)

การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลาดับ

ประเด็นการประเมินผล

1

ด้ านการให้ คาปรึก ษาแนะแนวการใช้ ชีวิตและ
การเข้ าสูาอาชีพแกานักศึกษา
ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ขอวหนา ว ยวานที่ใ ห้ บ ริ ก าร
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหลา ววานทั้วเต็มเวลา
และนอกเวลา
ด้ า นการรั บ บริ ก ารกิจกรรมเพื่ อเตรี ยมความ
พร้ อมสูาก ารท าวาน
ความพึ ว พอใจขอว
นักศึกษา ศิษย์เกาา และบุคคลทั่วไป
ภาพรวม

2

3

คาาเฉลี่ย
2560
2561
4.45

4.50

4.28

4.36

3.59

3.75

4.10

4.20

จากการสรุปเป็ นรายประเด็นการประเมินลล ระหวาาวปี 2560 และ ปี 2561 คาาเฉลี่ย
มีลลการประเมินที่สูวขั้น และมหาวิ ทยาลั ย ได้ มีการการนาข้ อเสนอแนะหรือความคาดหวัวตาอ
นักศึกษา มาจัดทาเป็ นแนวทาวในการปรับปรุว พัฒนา ตาอการจัดกิจกรรม และการบริการ

การแก้ไขในการปรับปรุงพัฒนา ต่อการจัดกิจกรรม และการบริการ ปี การศึกษา 2561
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในปี 2560
ควรปรับปรุวห้ อวนา้ ขอวมหาวิทยาลัย

สถานที่ น่ั ว พั ก ลา อ น หรื อ นั่ ว พั ก รอเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยมีน้อย
สถานที่สาหรั บรับประทานอาหารน้ อยเกินไป
เก้ าอี้ ไมาเพียวพอตาอจานวนนักศึกษา
อิ น เตอร์ เ น็ ต ช้ า ความแรวและเร็ ว ขอว
สัญญาณไมาเพียวพอ และหลุดบาอย
ห้ อวเรี ยน ห้ อวปฏิบัติการมีอุปกรณ์ แตาจะมี
ปัญหาเสียบาอย ต้ อวมีการแก้ ไขกาอนที่จะเริ่ ม
เรียน
คว ร มี กา ร เ พิ่ มข้ อมู ลขา าว ส าร แล ะก า ร
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ เสริ ม ทัก ษะทาวด้ า นวิ ช าชี พ
ให้ กบั

การแก้ไขปรับปรุง 2561
ฝา ายอาคารและสถานที่ตรวจสอบและ
มีการซาอมแซมตามอาคารที่นักศึกษา
มีการเรียนการสอน
เชาน กอวพัฒนานักศึกษาจัดทาบันทึก
ข้ อความการสารวจอาคาร 90 ปี
เพื่อให้ ฝาายอาคารซาอมบารุว
ฝา ายอาคารและสถานที่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม
โต๊ ะ ที่ น่ั ว ให้ แกา นั ก ศึ ก ษา อาทิ เ ชา น
ใต้ ถุน อาคารสานักวานอธิการบดี
โต๊มหาวิ
ะ ทยาลัย จะมีโรวอาหาร แหลาว
ใหมา ที่มีเก้ าอี้ท่เี พียวพอในการ
หมุนเวียนการพักรับประทานอาหาร
มอบฝา ายอาคารศูนย์นวัตกรรมฯ และ
เทคโนโลยีการศึกษา พิจารณา
ดาเนินการ
ม อ บ ฝา า ย โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ข อ ว
มหาวิทยาลัย และขอวคณะ พิจารณา
ดาเนินการ
ก อ ว พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ด า เ นิ น ก า ร
ประชาสัม พั น ธ์ ขา า วสาร ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ เสริ ม
ทัก ษะทาวด้ า นวิ ช าชี พ ให้ กับ นัก ศึก ษา เพิ่ ม เติ ม
สถานที่ประกอบการหรือแหลาววานที่เหมาะสม ให้
มากขึ้น โดยลาานเว็บไซต์ ขอวมหาวิทยาลัย ขอว
กอวพัฒนานักศึกษา ลาานทาวSocial Network ให้
มากขึ้น

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝา ายอาคารสถานที่

ฝา ายอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ฝา ายอาคารศูนย์
นวัตกรรมฯ และ
เทคโนโลยีการศึกษา
ฝา ายโสตทั ศ นู ป กรณ์
ขอวมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
และขอวคณะฯ
กอวพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
คณะฯ และหนา วยวาน
ภายใน

จากแนวทาวการปรับปรุวในปี 2561 ทาให้ ข้อเสนอแนะและคาดหวัวขอวนักศึกษา ในการประเมิน
ขอวลู้ใช้ บริ การ มีจานวนน้ อยลว ซึ่วจาการประเมินมี ๓ ข้ อ ดัวนี้ และกอวพั ฒนานักศึกษา จะ
ดาเนินการจัดทาแนวทาวในการแก้ ไข และปรับปรุว ตาอไป
1.1 อินเตอร์เน็ตช้ า หลุดบาอยมาก
1.2 สถานที่น่ัวรอเข้ าเรียนมีจานวนน้ อย
1.3 ขาาวสารแหลาววานไมาคาอยสอดคล้ อวกับสาขาวิชาที่เรียน

แนวทางการต่อผูท้ ีเ่ กีย่ วข้องในการปรับปรุงพัฒนา ต่อการจัดกิจกรรม และการบริการ
ปี การศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในปี 2561
อินเตอร์เน็ตช้ า หลุดบาอยมาก

สถานที่น่ัวรอเข้ าเรียนมีจานวนน้ อย

ขาาวสารแหลาววานไมาคาอยสอดคล้ อวกับ
สาขาวิชาที่เรียน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 2562
มอบฝา ายอาคารศูนย์นวัตกรรมฯ และ
เทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบ และ
ดาเนินการ แตาบ้าวครั้วพบวาาการเข้ า
ใช้ วานอิ น เตอร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มีล้ ูใช้ บริ การเป็ นจานวนมาก อาจทา
ให้ สญ
ั ญาณเกิดความลาาช้ าบ้ าว
มหาวิ ท ยาลัย มี ที่ น งั ่ เพิ่ม เติ ม ใน
ส่วนของโรงอาหารใหม่ บริเวณ
ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพ เพือ่ เป็ นการ
รองรับ นัก ศึ กษาในการนัง่ รอเวลา
เข้าเรียน
ก อ ว พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขาาวสาร ที่แหลา ววานที่
หลากหลาย โดยลา า นเว็บ ไซต์ ขอว
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ว ก อ ว พั ฒ น า
นักศึกษา ลาานทาวSocial Network
แตา ใ นบาวครั้ วพบวา า แหลา ววาน
บาวสาวนอาจจะไมาตรวกับสาขาวิ ชาที่
นักศึกษาเรียน

ผูร้ บั ผิดชอบ
มอบฝา ายอาคารศูนย์
นวัตกรรมฯ และ
เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

กอวพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี

