รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัย
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ขอมูล ณ วันที่ 28-06-2019 13:41:24
ตอนที่ 2 การดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา

N

Mean

ระดับ

1. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร เชน ความรูพื้นฐานตางๆ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเปน

5549

4.35

มาก

2. หลักเกณฑการคัดเลือกเจาศึกษามีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส และเปนธรรม

5549

4.40

มาก

3. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม

5549

4.36

มาก

4. มีการประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางทั่วถึง

5549

4.31

มาก

5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยงธรรม

5549

4.37

มาก

6. การกำหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความตองการของตลาด และความพรอมของอาจารย

5549

4.32

มาก

7. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

5549

4.35

มาก

5,549

4.35

มาก

1. ชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา

5549

4.37

มาก

2. นักศึกษาไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา

5549

4.35

มาก

3. การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ

5549

4.34

มาก

4. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร

5549

4.41

มาก

1. การรับนักศึกษา

ภาพรวมการรับนักศึกษา
2. ดานการควบคุมดูแลใหคำปรึกษา
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5. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ

5549

4.42

มาก

5,549

4.38

มาก

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน

5549

4.27

มาก

2. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร

5549

4.32

มาก

3. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ

5549

4.31

มาก

4. การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษาอยางเหมาะสมและจัดใหอยางทั่วถึง

5549

4.31

มาก

5. การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน แกนักศึกษาและศิษยเกา

5549

4.28

มาก

5,549

4.30

มาก

1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร

5549

4.32

มาก

2. ผูสอนในรายวิชาตางๆ มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน

5549

4.43

มาก

3. การจัดตารางเรียนมีชวงเวลาที่เหมาะสม

5549

4.30

มาก

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

5549

4.34

มาก

5549

4.36

มาก

5,549

4.35

มาก

ภาพรวมดานการควบคุมดูแลใหคำปรึกษา
3. ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกาาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ฯลฯ

ภาพรวมดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกาาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
4. ดานหลักสูตรการศึกษา

ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวมความสามารถในการใชเทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เชน คะแนนสอบ การบาน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน
ภาพรวมดานหลักสูตรการศึกษา
5. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน
1. อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอกับจำนวนผูเรียน

5549

4.20

มาก

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน

5549

4.17

มาก

3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน

5549

4.24

มาก

4. หองปฏิบัติการมีเครื่องมือ/อุปกรณเหมาะสมกับสาขาที่เรียน

5549

4.18

มาก

5. นักศึกษาทุกคนไดใชงานสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนอยางทั่วถึง

5549

4.19

มาก

5,549

4.20

มาก

1. เจาหนาที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในงานใหบริการ/คำปรึกษา ดวยความสุภาพและเหมาะสม

5549

4.23

มาก

2. มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ

5549

4.25

มาก

3. มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการใหบริการ

5549

4.27

มาก

4. เวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด-ปด) มีความเหมาะสม

5549

4.19

มาก

5. มีที่นั่งจัดไวอยางเปนระเบียบ ที่เพียงพอ พรอมใหบริการ

5549

4.26

มาก

6. ความหลายหลายในการคนควาของสื่อการเรียนรูตางๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI ฐานขอมูล เปนตน

5549

4.22

มาก

7. การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกตองคนหางายและมีแผนปายบอกหมวดหมูที่ชั้นหนังสือสะดวกตอการคนหา

5549

4.23

มาก

8. มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการ วารสารและสิ่งตีพิมพที่ครอบคลุมกับความตองการและมีความทันสมัย

5549

4.18

มาก

9. มีชองทางใหผูใชบริการแสดงขอคิดเห็น/ประเมินการใหบริการ

5549

4.18

มาก

10. มีการฝกอบรมการใชบริการหองสมุด

5549

4.09

มาก

11. มีการเรียนรูผานระบบ e-Learning

5549

4.16

มาก

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน
ดานการบริการของหองสมุด
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12. มีการฝกอบรมการสืบคนและการใชฐานขอมูลของหองสมุด

5549

4.15

มาก

5,549

4.20

มาก

1. มีหองเรียนที่เพียงพอตอการเรียนการสอน

5549

4.26

มาก

2. มีหองเรียนที่สะอาด/บรรยากาศเหมาะสมตอการเรียน

5549

4.22

มาก

3. สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน/หองปฏิบัติการโดยรวม เชน ความสะอาด ความสงบรมรื่น

5549

4.22

มาก

4. ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน โตะ เกาอี้ เพียงพอกับจำนวนผูเรียน

5549

4.18

มาก

5. อาคาร หองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ

5549

4.21

มาก

6. สภาพแวดลอมภายในหองน้ำ/หองสุขาโดยรวม เชน ความสะอาด แสง การถายเทอากาศ

5549

4.11

มาก

7. มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยพรอมใชงานและเพียงพอตอนักศึกษา

5549

4.19

มาก

8. มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย

5549

4.18

มาก

5,549

4.20

มาก

1. มีระบบการประปาที่เพียงพอทุกอาคาร

5549

4.24

มาก

2. มีระบบไฟฟาที่มีความปลอดภัยและเพียงพอทุกอาคาร

5549

4.29

มาก

3. มีระบบกำจัดของเสีย/การจัดการขยะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

5549

4.15

มาก

4. มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่เพียงพอและพรอมใชงาน

5549

4.24

มาก

ภาพรวม ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย

5,549

4.23

มาก

ภาพรวม ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

5,549

4.21

มาก

ภาพรวมดานการบริการของหองสมุด
ดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

ภาพรวมดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย
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ภาพรวมทั้งหมด

5,549

4.32

มาก

คาเฉลี่ย 4.32 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในเกณฑ มาก

6. ดานการจัดการขอรองเรียน
สวนที่ 1 ในปการศึกษา 2561 ทานไดรองเรียนผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือไม (เชน การแจงผานอาจารย, ผานอีเมล, กลองแสดงความคิดเห็นหรือ Facebook เปนตน)

มีการรองเรียน (จำนวน

402 คน)

| ไมมีการรองเรียน (จำนวน 5031 คน)

- การจัดการเรียนการสอน จำนวน 125 คน
- อาจารยผูสอน จำนวน 200 คน
- เครื่องมือ อุปกรณ สภาพหองเรียน จำนวน 118 คน
- สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 42 คน
- อื่นๆ จำนวน 63 คน
- หองสมุดและยาม
- หองคอมพิวเตอรที่หองสมุดมีปญหา
- เสื้อชอป
- ควรมีสัตวใหปฏิบัตรจริงมากกวานี้
- แจงผานอาจารย
- เรื่องการเปลี่ยนรหัส gmail
เรื่องลิฟตหองสมุดที่เสียและซอมใชเวลานานมาก เดินขึ้นหลายชั้นบางอาทิตยตองขึ้นทุกวัน ไมไหวคะ
-ค
- หองเรียนมีขนาดเล็ก โต เกาอี้ ไมเพียงพอตอนักศึกษา
- ดีมาก

- อุปกรณใหทันสมัยหนอย
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สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน

N

Mean

ระดับ

1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง

409

4.20

มาก

2. ความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการจัดการตอขอรองเรียน

409

4.06

มาก

3. ขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม

409

4.09

มาก

4. วิธีการจัดการตอขอรองเรียนมีความเหมาะสม

409

4.12

มาก

5. คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน

409

4.12

มาก

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน

409

4.12

มาก

ภาพรวมทั้งหมด

409

4.12

มาก

คาเฉลี่ย 4.12 ผลดานการจัดการขอรองเรียน ในภาพรวมอยูในเกณฑ มาก
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
- ไมมีงับ
- เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอนควรปรับปรุงเปนอยางยิ่ง
- ไมครับ
- ในการับนักศึกษาควรเผยแพรขาวสารความรูหรือขอมูลแตละโปรแกรมใหมากขึ้นจะทำใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้นและสมัครเขาศึกษาตอมากยิ่งขึ้น
- อยากใหมีการคลื้นเเคลงระหวางเรียน
- เมื่อมีกฏใหจอดรถภายในที่จอดรถเทานั้น ขอชวยทำทางเดินเวลาฝนตกนักศึกษาจะไดไมเปยกคะ
- นาจะทำเปนQR code
- การจัดกิจกรรมกีฬาหรือมีกิจกรรมตางๆควรทำใหเปนลำดับขั้นตอน และเปนระบบมากกวานี้
- ควรจัดกิจกรรมใหมีระบบ
- ควรปรับปรุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในหองเรียนใหมีความสมบูรณ เชน ไมโครโฟน หรือ คอมพิวเตอร
- ควรปรับปรุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในหองเรียนใหมีความสมบูรณ เชน ไมโครโฟน หรือ คอมพิวเตอร
- การจัด ตารางสอบควรคำนึงถึงผูสอบดวย บางครั้งจะเจอสอบวันเดียว3วิชาติดตอกัน จะทำใหนักศึกษาสอบไดไมเต็มศักยภาพ
- ควรมีอุปกรณสือการสอน-เรียนใหชัดเจนกวานี้.ใหอาจารยบางรายวิชาสอนในรูปแบบแสดงวิธีการ-วิธีทำบนกระดานเพื่อใหเห็นสือการเรียนที่ขัดเจนและเขาใจงาย.
- ควรจะจัดกิจกรรมใหดีกวานี้คะ เหมือนกับแขงกีฬาปริฉัตรเปนศึกแยงชิงการปมกันควรจะจัดระบบใหมันดีกวานี้คะ
-- ดีแลวครับ
- อยากใหดูแลเรื่องความสะอาดของโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมากขึ้นคะ เพราะทางระบายน้ำเสียมันตัน พอเวลาฝนตกน้ำก็เออลนมา แลวน้ำก็ไมรูระบายไปไหน ทำใหเกิดกลิ่นเหม็นคะ
- ไมมี
- เจาหนาที่หองพยาบาลควรระงับสติอารมณบางนะคะ นักศึกษาเขาไปสอบถามดีๆ แตตอบแบบจะไปขออะไรฟรีๆ บุคลากรสวนมากก็นิสัยไมนารักนะคะ ฝากเรื่องนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ
- ไมมี
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- บางวิชาโตะเรียนไมเพียงพอ
- - สิ่งไหนที่คิดวาดีควรทำตอไป สิ่งไหนไมดีควรละทิ้งแลวทำใหมใหดี - ควรมีระบบที่ตรวจสอบและเอาจริงเอาจังกับอาจารยผูสอน - ควรมีระบบการรองเรียนที่สะดวกรวดเร็ว - งานบริการนักศึกษาอยูในเกณฑที่แยมาก ควรปรับปรุง
-- ไมมี
- ไมมี
- หองน้ำำ ตึก วจก.สะอาดแคบางชั้น หองน้ำบางหอง ที่ฉีดกนไมมี หัวฉีดหลุด
- ควรมีโตะไวสำหรับเรียนของแตละเอกคะ อยางเชน บัญชี. มีทั้งหนังสือ (เลมใหญ) มีชีท แบบฝกหัด และเครื่องคิดเลข ควรมีโตะไวใชคะ เพราะที่เรียนอยู วางหนังสือไมไดคะ แคหนังสือเลมเดียว เต็มแลว ยิ่งตอนสอบ ของตกตลอดคะ
ขอบคุณคะ
- ดี
- อยากไดตึกใหมแลวว
- อยากใหจัดกิจกรรมตางๆใหพอเหมาะกับนักศึกษา
-- ควรจะมีการศึกษาดูงานใหเยอะๆ
- ยังงงกับอาจารยที่ยังรับนศ.ใหมที่นศคนนั้นเรียนสาขานั้นแตซิวมาเรียนสาขานั้นใหมแตก็ยังรับทั้งรูวายังไงกไมจบ
- อยากใหมีเวลาเปดหองสมุดนานกวานี้ อยากใหมีเครื่องปริ้นอีกเครื่อง
- ไมมีคะ
- ไมมีขอเสนอแนะ
- อยากใหลด ชม GE สำหรับ โปรแกรมวิศวกรรมศาสตร แลวใสวิชาที่ปฏิบัติลงไปแทน
- ระบบWifi ไมเคยไชไดควรมีระบบการจัดการที่ดีกวานี้
- ระบบบริการนักศึกษา ควรจะชัดเจนเรื่องการทำกิจกรรม ไมใชผานไปสักพักชั่วโมงกิจกรรมก็หาย ตองเริ่มทำใหม ระบบควรมีความชัดเจนไดแลวคะ ขอบคุณคะ
- ไมมี
- ใหมีการปรับปรุงหรือสรางหองน้ำชายสำหรับตึก8 แลวนะครับ
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- อยากเรียนตึกใหม !!!!
-- โอเครทุกอยางคะ
- เพิ่มกิจกรรม เก็บ ชม. ที่อิสลามสามารถเขารงมไดบาง
---- ทุกอยางก็ดีอยูนะคะ แตติดอยูที่ยาม หนูไมชอบยาม(บางคน)หนูนึกวาอธิการมาเอง ทำตัวใหญโตมาก พูดดี ๆนักศึกษาก็เขาใจแลว ไมตองใชอารมณ มีการศึกษาคะ พูดดีๆก็เขาใจ
- ปรับปรุงหองน้ำ
- ทำความสะอาดพรมหองเสตจ และหองน้ำ
- พรหมหองเรียนสเตส 66-311,66-511 ควรปรับปรุงเรื่องพรหมพื้นหองเพราะมีกลิ่นเหม็นและดำ หากจะมีหรหมตอ ก็ใหทำความสะอาด ถาไมมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดควรเอาพรหม ออก นศ.หลักสูตรบัญชี
มีหนังสือเรียนเยอะและหนาตึก การเรียนดวยโตะแลคเชอรจึงไมเหมาะอยางยิ่งเพราะโครตลำบาก
-- อยากใหหองกวางและเกาอี้ใหเพียงพอกับนักศึกษาที่เรียน
- ทางดานคอมพิวเตอร อยากใหเนนการเรียนกการสอนที่เกี่ยวกับการสรางเว็บ และการสรางแอปโดยตรงไปเลย ลดวิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาตรเชน แคล(เพราะไมคอยไดใชและไมคอยจำเปน สวนใหญจะใชคณิตพื้นฐานเปนหลัก)
และการสอบโปรเจคหรือวิจัย หากเปนตัวงานที่เปนโปรเจค อยากใหอาจารยใหความสำคัญกับตัวงานมากกวาเอกสารไมใชเนนแตเอกสาร สวนวิจัยนั้นเนนเนื้อหาและการจัดเอกสาร
- แกไขในสวนสภาพหอง ควรมีขนาดใหญใหเพียงพอตอนักศึกษาในแตละปการศึกษาซึงปจจุบันเปนปญหาสำคัญระดับหนึ่ง ขอความอนุเคราะหแกไขในสวนนี้ดวยครับ ขอขอบพระคุณมากครับ
- ควรมีการเรียนรูใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริงใหเยอะมากยิ่งขึ้น และควรเนนภาษาอังกฤษเปนหลักในการเรียนการสอน
- แมบาน มา ปดหองเรียน ตอนยัง เรียนไมเสร็จแถม ยังทำหนาไมพอ ใจหากเราไมออกจากหอง ทั้งที่เวลาเรียนไมหมดที บางครั้ง จัดกิจกรรม แลวมา การ จัดอาหาร แมบาน เอาของ กลับไปดวย ทั่งๆที่ ของนั่น สมควรที่จะเปนของ นักศึกษา
- ควรมีการเรียนแบบปฎิบัติจริงมากกวานี้
- ไมมี
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- ไมมี
- - อยากใหปรับปรุงอาคารที่เกาหรืออุปกรณที่เกาแลวใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะใหกับนักศึกษา - เพิ่มจุดไวฟายมากยิ่งขึ้น เพิ่มใหนึกศึกษาเขาถึงเทคโนโลยี ในการคนควาหาความรู (
สวนมากหลายเครื่องปลอยไวฟายเครื่องปลอยขัดของบาง ใชงานไมไดบาง เชื่อมตอไมไดบาง อยากใหชวยปรับปรุงในเรื่องนี้ ) - หองน้ำ แตละอาคารสวนใหญจะชำรุดและสกปรกมาก ประตู โถสวม ชำรุด อยากใหปรับปรุงในเรื่องนี้ดวยครับ
- พัฒนาหองน้ำใหสะอาด นาใชมากขึ้น อินเตอรควรไดใชงานไดทั่วถึงบริเวณมหาวิทยาลัยครับ
- ควรมีหองแลป 24 ชั่วโมง
- ดีครีบแตตองปรับปรุง
- เพิ่มชองทางออนไลนในการแจงรองเรียร
- พัฒนาดายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม ใหมีระเบียบใหตอนออกจากการทำกิจกรรมใหดีกวานี้
- พัฒนาดายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม ใหมีระเบียบใหตอนออกจากการทำกิจกรรมใหดีกวานี้
- อยากใหซอมหองน้ำ อาคาร 8 โดยเร็วหนอยครับ ไมมีหองน้ำใชครับ
- ควรมีหองปฏิบัติการที่เหมาะกับสาขาที่เรียน อุปกรณการสอน การทดลอง หุนประกอบการเรียนการสอน
- ขอบคุณครับ
- ใหนักศึกษาไดประสบการณจริง โดยไปศึกษาที่โรงงานหรือแหลงผลิต
-- ควรมีการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนหรือสถานที่ทำงานจริงเพิ่มมากขึ้นเพื่อนักศึกษาจะไดเห็นภาพของสิ่งที่เรียนมาจากในหองเรียนมากยิ่งขึ้นและเพื่อเปนพื้นฐานดานประสบการณใหตัวนักศึกษาดวย
- เครื่องมืออุปกรณควรนำมาใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูหรือนำมาสอน มากวาการตั้งไวในหองแอร
- ควรใหนักศึกไดเรียนการปฎิบัติในการทำงานบาง เพื่อไดจบไปสามารถทำงานไดจริง และเครื่องจักรควรใหนักศึกไดสัมผัสในการใชงานจริง และควรที่จะมีการพาออกศึกษาดูงานตามสถานประกอบการจริง เห็นแกควรที่จะพิจารณาเปนอยางยิ่ง
เพื่อเปนผลดีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
- มีเครื่องกลึงอัตโนมัติแตไมไดใช
- มีเครื่องกลึงอัตโนมัติแตไมไดใช
- ปรับปรุงในการเรียนรูใหเหมาะสมกับวิชาและความหลากหลายตามความเหมาะสมที่สามารถที่ทำงานไดจริงในภาคอุตสาหกรรมแลวตอยอดในชีวิตจริงอยางรูปธรรมที่เห็นไดชัด
- อยากจะทราบขอมูลการเรียนการสอนสาขาการจัดการครับ
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- โดยรวมถือวาดีครับ
-- ปรับปรุงลำโพงในหองเรียน ใหชัดขึ้น
- มืดนิดนึง
- ความเร็วในการพัฒนา
- ใหเวลาเหมาะสมกวานี้
- ขอบคุณครับ
- ไมมี
-- ไมมี
- ดี
- ในหองสมุดควรวางหนังสือเกี่ยวกับการเรียน เชน หนังสือเคมี ฟสิกส ชีวะ เปนตน. ใหมีจำนวนเลมที่เพิ่มขึ้นหรือมากกวาเดิมและอยากใหมีหนังสือเลมใหมๆดวยคะ
- เพิ่มอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร การเก็บตราปมในกีฬาสีมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงกระบวนการดำเนินการอยางมากคะ
- โน
- อยากใหคณะอาจารยและอาจารยที่ปรึกษาทั้งหลาย ชวยใหความสำคัญกับนักษาบางกลุมที่เรียนไมเกง เรียนไมได และที่กำลังจะเรียนไมผานดวย ใหความสำคัญกับพวกเขาใหมากๆสักหนอย ใหแนวทาง
ใหคำปรึกษา ที่พรอมจะชวยเหลือพวกเขาใหไดดีที่สุด
- ทางหลักสูตรกิจกรรมดีๆใหทำตลอด
-_
- พัฒนาตึก 4/2 คณะมนุษยศาสตรหนอยคะ เพดานจะตกใสหัว
- หองเรียนที่ยังเปนปญหานาจะคือหอง 2-209 ตึก2 ชั้น2 แอรเสียบอยมากและโปรเจคเตอรไมดี สีเพี้ยน ทำใหตาลาย และชางเทคนิคไมสามารถแกได ตลอด1เทอม และยังมีเสียงลำโพงจากหองอื่นแทรกเขามาในหอง
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-- หองเรียนแอรเสียควรปรับปรุงใหดี หลังคาอาคารรั่วควรซอมใหทันทวงที
- ระบบเครื่องเสียงมีไมเพียงพอครับ
- อยากใหหองสมุดขยายเวลาเปดจนถึง 17.00 น.
- เอกดนตรีอยากใหมีอุปกรณมากกวาตอนนี้เพราะตอนนี้อุปกรณที่มหาลัยควรมีใหแตกลับมีนอยและไมเพียงพอตอนักศึกษา
- ขอหองซอมดนตรีเพิ่มคับ เอกดนตรี และอยากใหคอนเสริตของศิลปนใหญๆเหมือนมอทักษิณบางคับ
- หองเรียนรอนคะคอมเน็ตเครื่องมือสื่อสอนไมคอยครบ
- ตั้งหนาปรับปรุงตอไปครับ
-- อยากให อ.สอนตรงตอเวลา ไมเลื่อนเวลาเรียนบอย
- การศึกษาที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
- อยากใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมาก จะไดรมรื่นและสะดวกตอการจัดกิจกรรม
- อยากใหเอารถเขามาในมอไดครับเฉพาะคนที่ไมมีเรียนและใสชุดบาน เพราะบางครั้งแคไปสงงานแปปเดียว เราตองเดินไกลดวยครับ เสียเวลาไปหลายนาที ดังนั้น จึงคิดวา ถามีเหตุจริงที่ตองเขามอ
ก็ควรใหเอารถเขาไปครับโดยตั้งบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษาก็ได บอกนายามวาไปกี่นาที แลวใหนายามจับเวลาถาเกินเวลาก็ลิปบัตรไปเลย ผมคิดแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ
--- ดีทุกอยาง
- ไมมี
- ขอมูลใหเร็วกวานี้
- ในสวนของหลักสูตรดุริยางคศาสตร มีอุปกรณไมเพียงพอตอการฝกซอมในหองฝกสวนตัว และในหองเรียน เมื่อเทียบกับจำนวยเปยโน ซึ่งนักศึกษาสวนใหญไมไดใช
- อยากใหเปลี่ยนลำโพงกับไมคใหม เพราะที่มีอยูใชงานไดบาง ไมไดบาง
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- อยากใหมีสื่อการสอนที่ทันสมัยกวานี้ เชน วิชาการบินก็อยากใหมีหองจำลองเพื่อนเรียนวิชานี้ไดอยางเต็มที่ และเขาถึงเนื้อหาอยางชัดเจน
- ไมมีคับ
- อยากใหมีแบบนี้ตลอดไปครับ
- ไมมีคับ
- หองสมุดควรจัดใหมีหองคาราโอเกะ เพราะนักศึกษามีการเรียนที่ทำใหเกิดสภาวะตึงเครียดจึงควรจัดใหมีหองคาราโอเกะดังเดิมเพื่อใหนักศึกษารูสึกผอนคลาย
- เนื้อหาในรายวิชา มีเนื้อหาที่แนและกระชับเพื่อการเขาถึงไดงาย
- เครื่องที่ใชซอมไมเพียงพอตอนศ.ทำใหตองรอเวลาใหหองวางถึงเขา.อมไดทำใหเสียเวลาในการนออยากใหจัดระบบแบงรายชื่อวานักศึกษามีรายชื่อเขาซอมหองใด
จะสามารถชวยใหนักศึกษาดูแลความสะอาดหอฃนั้นๆเปนการรับผิดชอบตอหอฃที่ตัวเองใชไปในตัวคะ ขอบคุณคะ
- อยากใหมีอุปกรฌเครื่องดนตรีมากกวานี้
- อยากจะใหมีความสะดวงสบายในการเขากิจกรรมตางๆ ครับเชน เอาบัตร นศ ไปสแกน แลวก็ไดชั่วโมงเลย ดีกวามาทำเปนกระดาษอยูอยางนี้
- หนังสือไมอยูไมตรงกับชั้นหนังสือ
- ขอเครื่องดนตรีหนอยครับ เรียนดนตรีไมมีเครื่องดนตรีใหใชสอยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนเลย ที่มีอยูก็ไมเพียงพอตอการใชสอยของนักศึกษา เพราะวามีนักศึกษาชั้นปที่1-4ใชแคเครื่องดนตรีชุดสองชุดไมเพียงพอแนนอน
รบกวนทานอธิการบดีหนอยนะครับ
- พัฒนาการรับสมัครนักศึกษาใหมที่ดี กอนเขามาเรียนดวย โดยไมใหมีปญหาภายหลัง โดยการซิว
- ไมมี
- มีการพัฒนาเครื่องมือเพิ่มขึ้นคะ
- ไมมี
- ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยหายากในบางพื้นที่ ทำใหเปนภาระตอผูที่เขามาในมหาวิทยาลัย อินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยติดขัดและไมทั่วถึง แตอาจเปนเพราะจำนวนผูเขาใชมีเยอะจึงติดขัดบาง ในสวนนี้ผมเขาใจครับ
โรงอาหารทางดานหอประชุม1 มีพัดลมบางตัวที่ใชการไมได ซึ่งทำใหโรงอาหารไมนาใชบริการ ลิฟตที่หองสมุดมีการชำรุดยาวนานเกินไป ซึ่งไมสะดวกตอผูที่ใชบริการหองสมุด
- ไมมี
- ความสะอาด
- อยากใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงมากกวาอยุในหองเรียน
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- ไมมี
- ไมมี
- ที่จอดรถควรปรุบปรุง มันไมมีความเปนระเบียบเลย
- ขอใหมหาลัยจัดกิจกรรมตางๆใหนาดึงดูดเเกนักศึกษาใหมากกวานี้
- อุปกรณการเรียนการสอนที่หลากหลาย
-- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะชวยสงเสริมผูเรียนและผลิตครูที่ดีมีคุณภาพตอไป
- ควรมีการสนับสนุนดานคาใชจายบางสวนในการทำสื่อเพื่อนำไปบริจาค ควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีมากกวานี้
- ไมมี
- ไมมี
- ทำระบบน้ำใหดี
- ในฐานะนักศึกษาผมขอเสนอแนะในสวนของอุปกรณเทคโนโลยีที่ใชอำนวยความะดวกในการเรียนการสอนเชนโปรเจกเตอรในบางหองมันใชไมคอยไดครับสีเพี้ยนบางเปนตนเเละตึกโสตในสวนของอินเทอรเน็ตไรสายเหมือนยังใชวานไมไดครับข
อบคุณครับ
- ไมมีคราบ ทุกอยางครบและพรอมทุกอยางในการเรียน
- พัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพราะโนตบุกและโทรศัพทบางเครื่องยังไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตของมหาลัยได นอกจากนี้ควรขยายเวลาในการเปด-ปดหองสมุดใหยาวนานขึ้น เชน 8:00 น. - 19.00 น.
- อยากใหคณะครุศาสตร พัฒนาหองสมุดของคณะอยางจริงจัง
- อยากใหมีถังขยะเพิ่มมากขึ้น อยากใหหองสมุดขยายเวลาปดเหมือนชวงภาคเรียนที่ผานมา แบบสอบถามนี้ยังมีการพิมพผิดอีกหลายจุด
- โดยรวมถือวาดีมากแลวคะ
- อยากไดหนังสือใหมๆมาลงที่หองสมุด
- - ดานการบริการหองสมุด ควรขยายเวลาบริการเปด-ปดใหนานกวานี้ โดยเฉพาะชวงใกลสอบเพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมอานหนังสือไดอยางเต็มที่ - ดานการบริการของเจาหนาที่ สนส. และกองพัฒนานักศึกษา
ควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี่ ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ พรอมที่จะใหบริการนักศึกษาไดอยางเต็มที่
- ไมมีคะ
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- อุปกรณในหองเรียนชำรุดที่พบเห็นไดแก ลำโพง
- หองสมุดควรยืดเวลาการเปดปดใหถึงสักประมาณ 2 ทุม ในชวงสัปดาหกอนสอบสัก 1-2 อาทิตย ใหนักศึกษาไดใชบริการหองสมุดอยางเต็มที่ชวงใกลสอบ
-- ไมมี
-- อยากใหทางมหาวิทลัยเพิ่มกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาไดแสดงและพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษา เชน กิจกรรมการแขงขันความรูทางวิชาการ สอบชิงทุนไปตางประเทศ มีกิจกรรมที่จัดขึ้นกับชาวตางชาติใหนักศึกษาไดเขารวมรวม
และอยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่มโอกาสในการเรียนรูนอกสถานที่บอยๆคะ ขอบคุณคะ
- ควรตรวจสอบอายุการใชงานของอุปกรณตางๆภายในหองเรียนอยางสม่ำเสมอเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน
-- เพิ่มจำนวนที่นั่ง ในหองสมัด ความทันสมัยของอุปกรณตางๆ เฟอรนิเจอร สื่อตางๆที่ทันสมัย
- หองสมุดนาจะขยายเวลาใหบริการมากกวานี้โดยเฉพาะในชวงสอบ / ควรมีไฟใหความสวางภายในมหาวิทยาลัยมากกวานี้เพราะตอนกลางคืนภายในมหาวิทยาลัยมืดมากอาจทำใหเกิดเหตุการณไมคาดฝนได /
อยากใหมีตูเอทีเอ็มภายในมหาวิทยาลัยหลายๆธนาคารอาจตั้งไวสักจุดหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกมนการทำธุรกรรมการเงิน /
- การจอดรถ ที่เปนระเบียบกวานี้
- อยากใหอาคารของคณะครุศาสตรเปดใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ มีหองที่สามารถใชงานไดหลากหลาย เชน หองประชุม(หองสโลป) หองปฏิบัติการทดลอง หองปฏิบัติการสอน
และอยากใหมีสื่อที่เกี่ยวของกับแตละสาขาวิชาจัดแสดงใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาเหมือนหองจัดแสดง เปนตน
- ลานจอดรถควรปรับปรุงใหมีความปลอดภัยมากกวานี้ และเรื่องการนำรถเขามหาลัย ควรมีขอบเขตที่ดีกวาปจจุบัน ที่ดูแลววุนวาย ลำบากตอการเขาออก ในบางวันมาก
- ควรจะมีบริการ เปด-ปด หองสมุด เพิ่มเวลามากขึ้น คะ
- อยากใหประเมินการใหบริการของเจาหนาที่ ของแตละคณะและหนวยงาน การใชคำพูดและการแสดงหนาตาหลายๆคนั้งที่ไปติดตอเหมือนไมเต็มใจเลือกปฏิบัติ
-- อยากใหเพิ่มโตะเกาอี้เนื่องจากไมพอตอจำนวนนักศึกษา
- อบากใหมีหองที่เปดใหนักศึกษาไดทำกิจกรรม ไมวาจะอานหนังสือ ติว กิจกรรมชมรม ตางๆนาๆได24ชั่วโมง
- สื่อการเรียนการสอนควรปรับปรุงใหใชงานไดทุกหองเรียน
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- อยากใหมีที่นั่งทำการบานหรือทำงานในคณะ ในเวลาชวงกลางคืนมาทำงานที่ในคณะไมทีที่ใหนั่งเลยคะ เลยอยากใหมีการเพิ่มที่อานหนังสือที่ทำงานใหนักศึกษาคะ
- อยากใหมีการดูงานครับ
- ปรับปรุงอาคารเรียน
- ...
- หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีงานรองรับของราชการ นศ.ตองสามารถเขาทำงานไดทุกหลักสูตรไมงั้นนศ.จะเสียโอกาสไปอยางมาก ทำใหมีทางเลือกที่หลากหลายในการหางานในอนาคต การจอดรถ ขอใหมีกฎระเบียบที่แนนอน
สม่ำเสมอทุกคนจะปฏิบัติอยางถูกตอง ซึ่งที่ผานมาทำใหเกิดปญหาที่ไมนาจะเกิดขึ้น ทำใหนศ.เสียสมาธิในการเรียนและการสอบไดครับ ขอบคุณครับ
- หองสมุดควรเปดเเอรตั้งเเตหองสมุดเปดคะ เปดเเอรชามาก 10 โมงพึ่งเปด รอนมากคะ
- ปรับปรุงหองสมุดหนอยคะ ปดเร็วมาก นศ.ไมมีพื้นที่ในการทำงาน 1 ทุมก็ยังดี เวลาสอบเคยมาดู นศ.กันบางไหม วานั่งติวกันใตตึกลำบากกันแคไหน ยุงก็กัด มืด อันตราย แมบานพูดจาไมดี แอรนะคะ เปด 10 โมง คุณคะ ชาไปคะ
สำหรับการปดที่เร็ว
- ไมมีอะไรอยากใหเปลี่ยนคะ
- รองเรียน เขาหาอาจารยผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
--- กลดกิจกรรมลงหนอยครับ
- ควรปรับปรุงการใชงานของหองสมุดใหมีทันสมัย ทั้งการคนหาและการใชงานทางอินเตอรเน็ตในหองสมุด วิจัยทางการศึกษาตาวๆควรอัพเดตไดแลว วิจัยทางการศึกษาสวนมากลาสมัยอายุเปน10ๆป ไมตอบโจทยตอความตองการ
และควรมีการอบรมการใชหอวสมุดวาตองใชอยางไร หาหนังสือที่ตองการอยางไร
-- ไมมีคะ
- อยากใหเพิ่มสัตวในฟารมเพื่อทำการเรียนการสอนและไดปฏิบัติ
- ควรมีสัตวใหเด็กเรียน ( สัตวใหญ)
- ดีมากครับผมทุกๆคน
- ไมมี
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- ไมมี
- พัฒนาอุปกรณการทำแลปไมทั่วถึงกับนักศึกษา
- ไมมีครับ
-.
- อยากใหปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนตคะ รถจอดซอนคันทำใหรถที่จอดกอน ถอยออกไมไดคะ
- ปรับปรุงwifi
- ปรับปรุงwifi
- ปรับปรุงwifi
- ปรับปรุงwifi
- ควรแกไขระบบใหมีความเสถียรมากขึ้น ทำงานไดเร็วขึ้น
- ถาหากทำได อยากใหจัดตารางเรียนใหเด็กบัญชีที่เรียนวิชาในเอกหรือสอบวิชาเอกควรจัดหาหองที่มีโตะที่ใหญและเพียงพอตออุปกรณในการเรียนการของนักศึกษาเพราะนักศึกษาเอกเราตองใชหนังสือควบคูการเรียนสองเลมหรืออาจมากกวานั้
นและยังมีเครื่องคิดเลขที่ประกอบการเรียนหรือสอบอีกดวย ตอนไปเรียนหรือไปสอบเครื่องคิดเลขของดิฉันตกตลอดเลย หากตกบอยๆก็อาจพังไดและไมใชเฉพาะของดิฉันที่ตก เพื่อนในหองตางหองหรือรุนพี่ก็ดวยที่เคยไดยินกันมาคะ ขอบคุณคะ
- อยากใหมีโตะกวางสำหรับเด็กที่เรียนบัญชีคะ
- ดีอยูแลวก็ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกวาเดิมตอไปครับ ☺
- ควรใหมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ใหมากกวานี้ เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณการทำงานอยางแทจริง
-- ควรจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเพิ่มเติม
- ควรมีการจัดการระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีการทำงานที่ดี และมีอุปกรณในการนำไปสอนนักศึกษาอยางเพียงพอ
- -ดีอยูแลว
-- ขอคอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต ที่มีความเร็ว
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- ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย ยาม ประตูทางเขานาจะมีการประเมินดวยนะครับ
- ไมมี
- อยากใหเจาหนาที่แตละอาคารไดทำการตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณการสอนภายในหองเรียนวามีการชำรุดหรือเพียงพอตอการใชงานหรือปาว เพราะบางครั้งหองเรียนไดมีปญหาไมวาจะปนเรื่องของจอโปรเจ็คเตอร,โตะเกาอี้ไมเพียงพอ,แอร
พัดลมชำรุด ทำใหติดขัดตอการเรียนการสอนไดคะ
- ไมมี
- อยากใหปรับปรุงระบบการลงทะเบียนชอบหลุด
- หองน้ำอยากใหสะอาด
-- ความสะดวก รวดเร็ว
- ควรปรับปรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณเทคโนโลยี ที่ชำรุด ในเเตละหองเรียน
- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการนักศึกษาในการบริการเงินคากิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ การใชสอยพื้นที่ใหเหมาะสม
- อยากใหหองน้ำสะอาด ไมมีกลิ่น
- ..
- อยากใหเพิ่มเวลาเปดหองสมุดจนถึงชวงกลางคืน
- 1. ควรเปดใชหองเรียนรวมตึก 68 ไดแลวครับ อยากเขาไปนั่งเรียน 2. ควรเปดใชโรงอาหารใหมไดแลวครับ อยากเขาไปเยี่ยมชมบรรยากาศใหม ๆ 3. ควรสรางประตู 3ใหยิ่งใหญตะกาลตา
- ระยะเวลาปดหองสมุดเร็วไป
-- ไมมีครัย
- อยากใหปรับปรุงในเรื่องของระบบสัญญาณไวไฟใหครอบคลุมทั่งถึงทั้งมหาวิทยาลัย
--- ไมมี
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-- ในสวนของอาคารเรียนอยากใหมีหอง 1 หองก็ไดไวสำหรับนักศึกษามุสลิมไดปฏิบัติศาสนกิจ ในตอนพักเที่ยงและรอเรียนวิชาตอไปคะ
-- ควรมีการดูแล ซอมแซม หองน้ำ ลิฟต ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
- พัฒนาใหมีตูกดน้ำในหลายๆจุดของมหาวิทยาลัย และตองเปนตูกดน้ำที่มีมาตรฐาน เพื่อลดการใชขวดน้ำพลาสติก ควรมีการคัดแยกขยะอยางชัดเจน
- ในหลักสูตร อยากใหเพิ่มรายวิชาที่ไดลงมือปฏิบัติจริงในศาสตรวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอน เชน วิชาอกภาษาอังกฤษ อาจมีการฝกงานสายโรงแรม สายนิตยสาร หรือการแปลภาษา งานที่เนนการใชภาษา หากเปนสาขาอื่น เชนภาษาไทย
ก็ฝกงานดานพิสูจนอักษร นอกจากจะเปนการเพิ่มประสบการณแกนักศึกษา ยังเปนการเพิ่มความสามารถในการเขากับบุคคลในศาสตรอื่นไดอีกดวย
- ควรปรับปรุงในสวนของตูกดน้ำ ใหสามารถใชไดจริง ใหมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน เพราะน้ำมีกลิ่นไมสามารถดื่มไดและทำใหทองเสีย (บอยครั้ง) เปนสาเหตุของการเพิ่มขยะจากการทิ้งขวดน้ำ
-- การทำงานของเจาหนาที่ใหมีหนาตาที่ยิ้มแยมกวานี้
-- เกรดออกใหมันเร็ว ๆ หนอย
- อยากใหมีหองละหมาดในตึกคณะคะ
- กิจกรรมดาวเดือนเปนกิจกรรมที่สิ้นเปลืองมาก อยากใหปรับปรุงแกไข ทั้งฉาก ชุด แตงหนา สิ้นเปลืองมาก อุปกรณเชียร ทำกันดึกๆดื่นๆ สวนตัวสงตัวเองเรียน เงินที่มีใชไมพอไหนจะคาหอ คาอยู คากิน งานดาวเดือนหมดไปหลายหมื่นมาก
- อยากใหมีการเปดโลกทัศน โดยจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปตางประเทศ หรือ การใหนักศึกษาไดเปนไกด เพื่อไดใชทักษะการเอาตัวรอดและภาษามากขึ้น
- บางจุดในมหาลัยไวไฟเขาไมถึง
- ควรมีการแยกขยะอยางกอนทิ้ง มีถังขยะแยกอยางชัดเจน ที่ผานมามีถังแยกขยะ แตนักศึกษาไมมีการแยกขยะ /ขอบคุณคะ
- สภาพการใชงานของหองเรียนเชนหลอดไฟในหองเรียน
- โรงอาหาร ใหมเปดทำการวันไหนครับ อยากมีโรงอาหารสบายๆใชเร็วๆ
-- ในชวงใกลสอบอยากใหหองสมุดมีการเปดใหบริการถึงเวลา21.00น. เนื่องจากนักศึกษาไมตองแยงที่นั่งอานหนังสือใตอาคารคณะตางๆ และเปนการชวยรักษาสุขภาพนักศึกษาในขวงใกลสอบ เพราะเวลานั่งอานหนังสือใตอาคารจะมีทั้งยุง
และสุนัขมาคอยรบกวน
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- ควรมีการวัดระดับดานภาษาอังกฤษในทุกๆเดือน หรือทุกๆอาทิตย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับนักศึกษามากขึ้น นักศึกษาจะไดมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูตลอดเวลา
- ควรมีสัตวใหปฏิบัติจริงมากกวานี้ ไมเพียงพอตอนักศึกษา
- ตึก48 มีการบริการที่แยสำหรับบุคลากรบางคน ปาแกๆ อวนๆ พูดไมดีไมมีใจในการใหบริการนักศึกษา ชักสีหนาแสดงทาทางสอถึงการไมเต็มใจใหบริการและสอบถาม เพื่อนผมก็พูดแบบนี้มาหลายคนเพราะเจอเหมือนกัน
เพื่อนบางคนถึงกับบอกวา หัวเสียนิหัวเสีย ไมนามาเปนบุคลากรของมหาลัย ทำใหมหาลัยดูแยกับการบริการแบบนี้ ควรมีอบรมบุคลากรใหรูจักรักในการบริการ
- ทุกกิจกรรมควรจะมีการแจงลวงหนาเปนเวลานาน หากเปนกิจกรรมเรงดวน ไมควรบังคับทุกคนเขาหากมีธุระ
- ดวยความเคารพครับในเมื่อทานทำแบบสอบถามแลวกรุณานำขอมูลจากแบบสอบถามไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติดวย ทั้งนี้ในแบบสอบถามควรเพิ่มหัวขอในการสำรวจใหมากขึ้นกวานี้อาทิเชน
ในดานความพึงพอใจตอพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือในดานบริการอื่นๆที่นักศึกษาไปติดตอเพื่อขอทำเรื่องตางๆ ใชนี้หวังวาการประเมินในครั้งนี้จะชวยทำใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น
- อยากใหมีที่ทำละหมาดสำหรับนักศึกษาที่เปนมุสลิม
- ไมมี
- มีกิจกรรมเสริม ในหลายๆดาน ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา
- อยากใหขับรถเขาในมหาวิทยาลัยไดคะ หรือถาไมไดจริง ๆ ใหมีรถรางรับสงนักศึกษาคะ
- อยากใหมีสื่ออุปกรณการเรียนที่เพียงพอมากกวานี้ในการเรียนทักษะกีฬาตางๆของโปรเเกรมพลศึกษา อยางเชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอลคะ
- ควรยกเลิกขอที่ไมใหนักศึกษาขับรถเขาในมหาวิทยาลัย เพราะเมื่อมีดานตำรวจ นักศึกษาไมมีทางออก หมวกมี แตทะเบียนรถบางคนไมมี เพราะรถที่ขี่อยูพอแมใชตัดยาง เขาใจตรงนี้ดวย และยามกรุณามีมารยาท พูดดีๆ ใชถอยคำดีๆหนอย
- หองเรียนของคณะครุศาสตรบางหองมีอุปกรณสำหรับใชในการเรียนการสอนที่ไมสมบูรณหรือเสียหาย เชน ลำโพง ไมโครโฟน ซึ่งสงผลตอการเรียนและนำเสนองานของนักศึกษา
- กิจกรรมบางอยางของคณะไมไดทำใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา เชนการทำความสะอาด
- อยากใหมีการปรับปรุงแกไขในดานของงานหองสมุดใหมีความสะดวกและทันสมัยมากขึ้น เชน หนังสือตำราเรียนใหมีความทันสมัยตอโลกปจจุบันเพราะสวนใหญยังเปนหนังสือเกามากๆ และในดานของความสะดวกคือการปรับปรุงแกไขลิฟต
ซึ่งยังไมเคยไดใชบริการเลยมีการดำเนินงานปรับปรุงชามาก หวังเปนอยางยิ่งวามหาวิทยาลัยจะพัฒนาและทันสมัยมากขึ้นคะ ขอบคุณคะ
- อยากใหทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงยิมเนเซียม
-- อาคารครุศาสตรหลังใหมหองน้ำมีกลิ่นเหม็นมากแมบานชั้นสามหนาตาไมรับแขกชอบมาไลนักศึกษาเพื่อทำความสะอาดขณะที่ยังไมหมดเวลาเรียนชอบจัดโตะเกนอี้เสียงดังเพื่อไลนักศึกษา
บุคลากรที่ตึกครุบางคนพูดจาไมมีมารยาทในตอนที่นักศึกษาไปติดตองาน
- ไมมี
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-- อยากใหมีการปรับปรุงหรืออบรมทัศนคติของพนังงานฝายตางๆที่มีหนาที่ในการบริการอำนวยความสะดวกใหกับนึกศึกษา รวมถึงตลอดจนแมบานในตึกคณะทุกคน ทั้งที่เขามาใหมและอยูมาเปนเวลานาน
ในเรื่องของการบริการและกระทำตอนักศึกษา และอยางใหมีการพัฒนาระบบบริการหรือสำนักงานใหมีระเบียบและนักศึกษาสามารถเขาถึงไดอบางถูกตอง และเปนระบบมากยิ่งขึ้นเวลาติดตอประสานงานดำเนินการในเรื่องตางๆ
และอยากใหมีการเพิ่มในหลักสูตรเรื่องของวิชาเกียวกับการทำงานเอกสาร หรังสือราชการ ระบบเทคโนโลยีที่จำเปนดวย
- กระผมอยากใหปรับปรุงเรื่องลานจอดรถมอเตอรไซตของนักศึกษา มีนักศึกษาบางสวนจอดรถกีดขวางทาง ทำใหการสัญจรเปนไปดวยความลำบาก อยากใหทางมหาวิทยาลัยมีกฏเกณฑระเบียบมาตรการที่เด็ดขาดครับ
- คณาจารยสอนไดดีทุกคนครับ
- WiFi และหนังสือและวิจัยตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก
- 1. อยากใหมีกิจกรรมที่สรางสรรค กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพดานวิชาเอกหรือดานอื่นๆมากขึ้น 2. ชวงกอนสอบ 1 เดือนอยากใหขยายเวลาเปดบริการหองสมุดจนถึง 19:00 3.
ดานภาษาอังกฤษอยาดใหนักศึกษามีโอกาสใชภาษาจริง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษา โปรดรับพิจารณาดวยนะคะ ขอบคุณคะ
- อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการเลนกีฬาของนักศึกษาใหมากกวานี้ ไมอยากใหทางมหาวิทยาลัยคิดวาการเลนกีฬา การแขงขันกีฬา จะทำใหเปลืองงบประมาณ กีฬามันทำใหนักศึกษาไดรูถึงอะไรหลายๆอยางจริงๆครับ ขอบคุณครับ
- การรองเรียนหรือแสดงความมคิดเห็นผาน Facebook ไมไดรับการใสใจเทาที่ควร ทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรมหรือขอเสนอแนะบางครั้งที่แสดงความคิดเห็นเจาหนาที่ไมใหความสนใจโดยการลบความคิดเห็นนักศึกษาออก
การใหบริการที่กองพัฒนานักศึกษาเจาหนาที่บางคนไมยิ้มแยมทำใหบรรยากาศอึมครึม สวนดานการบริการในหองสมุดคาปรับแพงเกินไป ควรลดคาปรับหนังสือใหนอยลง ขยายเวลาปดสำหรับหองสมุด
ทุกอาคารเรียนควรมีมุมใตอาคารใหนักศึกษามาอานหนังสือไดในตอนค่ำ และควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกวานี้ สุดทายการปดประตูมหาวิทยาลัยตั้งแตหกโมงเย็นไมไดชวยใหนักศึกษามีความปลอดภัยแตอยางใด
ทำใหนักศึกษาลำบากในการออกจากมหาวิทยาลัยตอนทำกิจกรรมกลางคืน
- อยากใหมีการเปดหองสมุดถึงกลางคืน
- ไมมี
- เรื่องของคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาดุริยางคศิลปเนตรีตะวันตก ผมอยากใหมีอุปกรณหองดนตรีในการซอมดนตรี ที่ดีมีคุณภาพตอนักศึกษาเอกดนตรีครับ เชนตูแอมปเครื่องดนตรีตาง ๆ ขาไมค ไมคโครโฟนและกลองชุดชุดใหมครับผม
- หลักสูตร. ดุริยางคศิลป ยังขาดอุปกรณดนตรี เพื่อใชในการฝกซอมหรือศึกษาอีกครับ
- 1ระบบตางๆ การเช็คหรือตองลงชื่อจองผานระบบกอนเขากิจกรรมซึ่งบางกิจกรรมมันมีจำกัดแลวบางทีนักศึกษาไมไดเชคผานระบบตลอดเลยไมรูวาหมดเขตหรือยัง..อันนี้ควรปรับปรุง
2การบริการของกองพัฒนาจริงๆเขาก็บรืการดีแตนาตาไมเปนมิตร ไมโอเคร...ควรปรับปรุง
- อยากใหมีอุปกรณการเรียนรูในสาขาดุริยางคศาสตร เพราะนักศึกษาจำเปนตองใชการเรียนในรายวิชา อาทิ เชน การบันทึกเสียง ดนตรีประกอบภาพยนต แตเราไมมีอุปกรณในการเรียนเลย ทำใหนักศึกษาเรียนไดไมเต็มที่ บางคนมีโนตบุค
แตบางคนก็ไมมี นักศึกษาจึงไมสามารถปฏิบัติงานไปพรอมๆกันได บางครั้งเรียนการประพันธเพลง แตเราก็ไมไดมีอุปกรณซัพพอตท ตองไปเชาหองขางนอกทำ อยากใหทางมหาวิทลัย พิจารณาเรื่องนี้ดวยคะ เปนความในใจจากนักศึกษาชั้นปที่ 4
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- เนื่องจากผมเรียน เอกกลองชุด อยากจะขอเรื่องอุปกรณในการใชเรียนและซอม เพราะที่มีอยูมันใชไมไดเลยครับ
- ลดกิจกรรม ทำใหเด็กมีเวลาพัฒนาการหลากหลายดานมากกวาในรั้ว ควรเปดกวางดานการบังคับทำสิ่งตางๆ
- --- อยากใหคณะมีอุปกรณสำหรับการซอมดนตรีของนักศึกษา.
- อุปกรณในการศึกษาบางอยางยังไมทั่วถึงจำนวนของนักศึกษา เชน กลองDSLR ตองการอุปกรณในการศึกษาที่มีความทันสมัยเทาทันสื่อยุคปจจุบัน เชน การใชโดรนในการถายภาพ ตัวอาคารยังมีจุดบกพรองในการเขาศึกษา เชน
หนาประตูทางเขาอาคาร50มีฝนสาดเขาในอาคารและหลังหองชั้น3ยังมีรอยรั่ว
- ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยากใหมีการจัดอบรมใหแกนักศึกษาเยอะๆ เชน โครงการสะเต็มศึกษา
- อยากใหทางคณะจัดสรรงบประมาณในสวนของอุปกรณการทดลอง สารเคมีตางๆใหกับนักศึกษาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป เนื่องจากเมื่อนักศึกษาตองการที่จะใชอุปกรณและสารเคมีตางๆเพื่องานวิจัย
ไมมีงบประมาณในสวนนี้ทำใหนักศึกษาไดรับความเดือดรอน ซึ่งที่ผานมานักศึกษาตองไปขอความอนุเคราะหจากทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในบางครั้งเขาไมสามารถจัดสรรสารเคมีบางตัวใหได
จึงทำใหนักศึกษาตองออกงบประมาณในสวนนี้เองแตงานที่ใชนักศึกษาใชในสวนหนึ่งของการเรียนการสอน จึงอยากใหทางคณะไดพิจารณาในสวนของงบประมาณในสวนนี้
- ดีอยูครับ แตหองซอมไมมีอุปกรณพอใหนักศึกษา
- อยากใหมีการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมีความรวดเร็วและทั่วถึง
- ไมมีครับ
- อยากใหทางวิชาเอกเนนเขมในดานเนื้อหาและรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายเกี่ยวกับวิชาเอกนั้นๆ
- อยากใหมีการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตไรสายใหมีคุณภาพมากกวานี้ เพราะในบางพื้นที่อินเทอรเน็ตเขาไมถึง
- อยากใหเอารถจักรยานยนตมาจอดที่อาคารเรียนได เดินเหนื่อยมาก
- อยากใหมีการดูงานนอกสถานที่ใหมากกวานี้
- ทางคณะครุศาสตร ไดมีการดำเนินการอยางเปนระบบ ครบถวนทุกประการคะ
- ไมมี
- ภูมิใจในฝมืออาจารยที่ปรึกษามากๆ ที่ชวยแกปญหาพาพวกตลอดลอดฝง ขอบคุณมากๆคะ pongchan
- ...
- ลดการเก็บพาสเเวิสสกิจกรรม
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- ควรมีวายฟายไวใชทั่วมหาวิทยาลัย
- เรื่องของโรงอาหารอุตสหกรรม
- อยากใหนักศึกษาทุกคนไดไปศึกษาดูงานในดานตางๆเพื่อเปนแรงกระตุนและแรงบัลดาลใจ ไดแนวคิดใหมๆนำไปตอยอดกับการเรียนคะ ขอบคุณคะ
- ควรปรับปรุงไวไฟใหเร็ว ไมขัดของ เเละควรปรับปรุงโปรเจคเตอร ใชในการเรียนการสอน ใหสามารถใชงานปกติ
- อยากใหหองสมุดปดดึกกวานี้
-จ
- บางวิชา ใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนระยะเวลานานเกินไป เชน 8.00 -12.30 บางครั้งเหลื่อมล้ำออกไปจนถึง 13.20 มีเวลาทานขาวกลางวัน 10 นาที แลวเรียนตอภาคบาย
การจัดการเรียนการสอนจึงเกิดความตึงเครียด เวลาในการพักผอนสมองไมเพียงพอ เกือบทุกสัปดาห
- อยากใหมีหลักสูตร ป.บัณฑิตตอไปคะ
- ไมมีครัช
- ปรับปรุงWiFi มหาลัย หลุดบอยมากคะ ขอบคุณคะ
- พัฒนาใหดีกวานี้
- WIFI ควรปรับปรุงใหใชไดอยางทั่วถึง ทั่วทั้งมหาลัย และมีสัญญาณที่ดีขึ้น
- ไมมีคะ
- ดีมากคะ
- รักอาจารยสมหมาย
- สื่อการเรียนการสอนไมหนาสนใจ
- ในหองเรียน stage มีเกาอี้สำหรับนักศึกษาที่นั่งเรียนชำรุดเสียหาย อยากใหปรับปรุบซอมแซมสวนนั้นครับ
- เอกคอมพิวเตอรธุรกิจควรมีเสื้อชอป
- ไมมีครับ
- อยากพัฒนาเทคโยโลยีในการเรียนคอมบางเครื่องชามากครับ
- ไมมีคะ
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- อาจารยที่ปรึกษาบางคน ใหคะแนนนักศึกษาแบบไมเปนธรรม นักศึกษาที่สนิทกับอาจารยมากๆจะไดคะแนนเยอะกวานักศึกษาที่ไมสนิท ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยากใหทางมหาลัยเปดชองทางในการรองเรียน ฝากนำไปพิจารณาดวยครับ
ดวยความเคารพ
- ปรับปรุงเรื่อง การเชื่อมตออินเตอรเน็ต
- อยากใหมีการสอนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมนหลักสูตรการเรียนการสอนดวยคะ
- อยากใหปรับปรุงในเรื่องของการลงกิจกรรมคะ
- พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ เพราะเครื่องใชแลวับเปนจำนวนมากฝากแกไขดวยนะคะเห็นใจรุนนองในปตอๆไป ขอบคุณคะ
- ควรจะเปดบริการหองสมุดเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไมควรจะรีบปดหองสมุดเร็วเกินไป และอาคารเรียนควรเปดไฟทุกอาคารในตอนกลางคืนเพราะบางครั้งนักศึกษามาทำงานกัน บางอาคารคอนขางมืด จึงดูนากลัว
- นำการประเมินครั้งนี้ปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิมคะ
-- อยากมีหองปฏิบัติการมีเครื่องมือ/อุปกรณเหมาะสมกับสาขาที่เรียนคะ
- โตะไหัเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา การใชกระดานำเปลี่ยนใชไวรบอรด
- โต็ะเกาอี้ไม กระดานดำเปลี่ยนเปนไวบอรด
- อยากให ตึก 8 หอง 305 ติดแอรดวยคะ เพราะชวงเวลากลางวัน รูสึกรอนมาก บางทีรูสึกพัดลมระบายไมทัน เลยตองเปดประตูทุกครั้งกอนเรียน
- อยากใหหองเรียนมีแอรคอลนิชั่นทุกหองคะ
- ควรเพิ่มสื่อการสอนมากกวานี้
-- ไมมี
- หลักสูตรมีความพรอม ทันสมัย
- หองเรียนบางหองรอน ไมมีแอร อุปกรณการสอนไมค โปรเจ็คเตอรไมดีเลยคะ ดานหองสมุดปดเร็วเกินไปคะ
--
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ถาเปนไปไดอยากใหมหาลัยวิทยาลัยสรางอาคารของหลักสูตรใหเพื่อที่มีความพรอมตอการเรียนการสอนไมวาจะเปนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติก็ตาม ขอบคุณคะ
- -เนื่องจากในหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น แลวทำใหเกิดความไมเพียงตอโตะเกาอี้ในการเรียนการสอน ตองไปยืมหองขางๆเสมอจึงอยากใหอยากใหนึกถึงตรงนี้ดวย
วคะ หลักสูตรเราเปนหลักสูตรเดียวในคณะวิทยที่เปนหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งมีจำนวนเด็กที่อยากเรียนเยอะมากขึ้นเรื่อย ทำใหเกิดความขาดแคลนในดานตางๆไมวาจะเปนหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอนตางๆที่มีไมเพียงพอ
และถ-าดีเปแนลไปได
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ควรเพิ่มเวลาการเปดปดของหองสมุด
- ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจมากที่สุดและลดการบานลง
- ไมมี
- ไมมีครีบ
- อยากใหมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญกับที่ละหมาดสำหรับอิสลามดวย เพราะมันไมเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาหลายพันคน ขอบคุณคะ
- เพิ่มสถานที่ละหมาด
-- หองน้ำมักมีกลิ่นไมพึ่งประสงค
- ครวพัฒนาใหดีกวานี้ ที่ผานมาการจัดการระบบตางๆแยมากเลย ควรปรับปรุงดวยคะ หลายองคประกอบ. ก็คืหลายอยางที่แยตลอดที่ผานมา
- อาจารยที่ปรึกษาดูแลดีมากคะ
- เอกดุริยางค หองซอมมีเยอะมากกก แตเปยโนมีไมเพียงพอตอการซอม ตูแอมปมีไมพอใช ตอนสอบปลายภาคลำบากในการแบงกันซอมของ 4 ชั้นป หองเอกวอย น้ำแอรไหลมาตั้งแตป 1 ตอนนี้จะป 4 แลว
อาจารยยื่นเรื่องซอมก็ยังไมมีใครมาซอม 3 ปแลว งงมาก
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