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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการของนักศึกษา 
สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

 

 สถาบันและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน  
การเรียนรู้และการให้บริการที่นักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประเมินและนำไปสู่การพัฒนาสถาบันและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ข้อมูลจากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 79 คน จากจำนวนเต็ม 117 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 โดยกำหนดเป็น
คะแนนหรือระดับความพึงพอใจหรือเห็นด้วย ดังน้ี 

 5 = พึงพอใจหรือเห็นด้วยมากท่ีสุด  4 = พึงพอใจหรือเห็นด้วยมาก       
 3 = พึงพอใจหรือเห็นด้วยปานกลาง  2 = พึงพอใจหรือเห็นด้วยน้อย  

 1 = พึงพอใจหรือเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

และกำหนดเป็นร้อยละ โดยคำนวณจากผู้ตอบแบบสอบที่ให้คะแนนหรือระดับความพึงพอใจหรือเห็นด้วย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
และสุดท้ายนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อย่อยในการประเมิน และหาค่าเฉลี่ยในพภาพรวมแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง ปรากฏผล
การประเมิน ดังต่อไปน้ี 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลนกัศึกษา (Part 1 Student information) 

 

 



2 

 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริการ 
 2.1 ความพร้อมด้านกายภาพ หมายรวมถึง อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม อุปกรณ์ เครื่องดนตรี และสภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนรู ้

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 

มีสถานท่ีตั้ง เหมาะสม สะดวกในการเข้าใช้บริการ 4.10 0.90 94.94 

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู ้ 4.03 0.97 93.67 

สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีโดยรอบสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.56 1.24 81.01 

ปริมาณห้องฝึกซ้อมมีเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.71 1.06 87.34 

มีจำนวนโตะ๊ เก้าอ้ี อุปกรณ์ เครื่องดนตรี เพียงพอและพร้อมใช้งาน 3.70 1.09 88.61 

ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อมใช้งาน 4.10 0.89 94.94 

ระบบประปา ห้องน้ำ พร้อมใช้งาน 4.03 0.93 93.67 

มีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ 4.24 0.85 97.47 

คะแนนเฉลี่ย 3.93 0.99 91.46 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 - เครื่องดนตรีบางช้ินอาจจะไมเ่พียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

 - อยากให้ซ้อมได้ทุกช้ันทุกห้องครบั 

 - แสงสว่างในห้องน้ำชายช้ัน 1 ตึกเรียนไม่เพียงพอครับ 

 - ห้องเรียนหลายๆห้องมีเก้าอ้ีน่ังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในช้ันเรียน 

 - แอร์ห้องซ้อมยังมีน้ำหยดอยู่ครับ (2) 

 - ความปลอดภยัเลศิ อยากให้มีท่ีจอดรถเพิ่ม 

 - อยากได้แสตนแตล่ะห้องเพิ่ม 

 - อยากให้มีลำโพงติดตั้งในบางห้องซ้อม 

 - แอร์ไม่ค่อยเย็น 

 - การจัดเวลาให้ซ้อมไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของนักดนตรี และจำกัดจำนวนนักศึกษามากเกินไป สามารถบริหารเวลา
ให้นักศึกษาได้ซ้อมมากกว่าน้ี 
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 2.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี หมายรวมถึง บริการห้องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้บริการ 3.75 1.11 86.08 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่างๆ มีความสมบูรณ์และพร้อมในการใช้งาน 3.72 1.09 89.87 
อุปกรณ์ทันสมัย สามารถเช่ือมต่อกับ Platform ต่างๆ และใช้งานได้อย่างสะดวก 4.18 0.87 96.20 
Program หรือ Application ที่ติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและการใช้งานได้เป็นอย่างดี 

3.96 1.02 91.14 

สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย (ความสะดวกสบาย) 3.99 1.02 91.14 
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้ทุกท่ีโดยรอบบริเวณสถาบัน (ความสะดวกสบาย/
ครอบคลมุ) 

3.90 0.96 94.94 

สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็ว (ความรวดเร็วในการเช่ือมต่อ) 3.82 1.05 91.14 
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเน่ือง (ความสเถียรของระบบ) 3.67 1.14 86.08 
การกำหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ (User Account) มีความปลอดภัยและเป็น
ประโยชน์ในด้านสิทธิส่วนบุคคล 

4.00 1.11 91.14 

คะแนนเฉลี่ย 3.89 1.04 90.86 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - คอมพิวเตอร์มีให้ใช้งานน้อยไปไม่เพียงพอ (2) 
 - คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในช่วงท้ายเทอม ส่วนในห้องคอมพิวเตอร์ ที่ชั ้น 3 มีหลาย
เครื่องที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอร่ีคีย์บอร์ด เม้าส์ และระบบ software ในคอมบางเครื่องมีปัญหาจึงทำให้เวลาที่ใช้ห้องในการเรียน 
คอมพิวเตอร์ไม่พอ 
 - Wifi ไม่ต่อยเร็ว และไม่ทั่วถึงบางจุดโปรแกรมในคอมบางอันที่จำเป็นก็มีแค่บางเครื่อง เช่น โปรแกรมสแกนโน้ตลง 
sibelius 
 - ห้องสมุดคอมแฮงตลอด หูฟังไม่พอ 
 - User account wifi และเคร่ืองปร้ินท์ เหมือนกันหมด เปลี่ยนพาสไม่ได้ คนอื่นสามารถสุ่มรหัสนักศึกษาเข้าได้หมด 
 - อินเทอร์เน็ตชอบมีปัญหาเวลาใช้ zoom 
 - นักศึกษาไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดได้ 
 
 2.3 ความพร้อมด้านระบบ E-Service และระบบ Online หมายรวมถึง ระบบลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ระบบ
จองห้องฝึกซ้อมออนไลน์ ระบบจองตั๋วออนไลน์ ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ Self-Service Book Loan System และ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมต่อและเข้าสู่ระบบได้ง่าย 3.94 1.05 89.87 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการใช้ระบบที่ชัดเจน 3.87 1.09 89.87 
ข้ันตอนการใช้ระบบเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 3.84 1.17 86.08 
ระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว 3.67 1.14 84.81 
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ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
การกำหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ (User Account) มีความปลอดภัยและเป็น
ประโยชน์ในด้านสิทธิส่วนบุคคล 

3.90 1.13 88.61 

คะแนนเฉลี่ย 3.84 1.12 87.85 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - ระบบบางอย่างส่วนตัวคิดว่าอาจจะยังไม่สเถียรเท่าที่ควร เเตเ่ม่ืออัพเกรดก็ส่วนตัวคิดว่าดีข้ึนกว่าเดมิ 
 - เว็บมีปัญหาบ่อย เข้าไม่ได้บ้าง ประเมินไม่ได้บ้าง อย่างแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 21 แน่พ่ึงเข้าเว็บประเมินได้วันท่ี 30 
 - ระบบดีข้ึนครับ 
 - www.reg ควรท่ีจะให้เปลี่ยนรหสัได ้
  
 2.4 ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุด 
 ปัจจุบันห้องสมุด มีการให้บริการต่างๆ ดังน้ี  
 1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ   2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  
 3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  4. บริการสื่อโสตทัศน์ 
 5. บริการเผยแพร่สารสนเทศ   6. บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 
 7. บริการห้องมัลติมิเดีย     8. บริการเคร่ืองสแกนเนอร์ที่มีคุณภาพสูง 
 
 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายรวมถึง เอกสาร สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัย และสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ 
 

บริการท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุด บริการท่ีใช้บริการน้อยท่ีสุด 

บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมา คือ บริการ
เคร่ืองสแกนเนอร์ที่มีคุณภาพสูง 

  
 
 เอกสาร สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัย และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ท่ีต้องการ 
 - โน้ตเพลงจากเว็บ Imslp 
 - หนังสือการสอนของ Trinity แบบครบชุด ชุดข้อมูลการสอนเด็กและผู้ใหญ่ สื่อการสอนประเภทต่างๆที่สามารถนำไป
ต่อยอดด้านวิชาชีพการสอน หรือหมวดหนังสือท่ีใช้ศึกษาคลอบคลุมกับการศึกษาท่ีแตกแขนงออกไปเช่นหมวดวิทยาศาสตร์กับการ
บำบัดหรือสาขาต่างๆ ที่เป็นความรู้รอบตัวหรือสิ่งน่าสนใจที่พัฒนากับดนตรีได้ และโปรแกรมทำ animation หรืออีกหลากหลาย 
 - อยากได้หนังสือเก่ียวกับทฤษฏีดนตรีเพ่ิม 
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 - โน้ตดนตรีของบางเคร่ืองดนตรีมีน้อยเกินไป (3) 
 - Mac 
 - นิตยสารดนตรีคลาสสิกต่างๆ 
 - โน๊ตเพลงออนไลน์และรับชมวีดิโอ เพลง คลาสสิคออนไลน์ โดยมีAccountเป็นของสถาบันเพื่อให้ค้นคว้าและหาวีดโิอ
ต่างๆฟังหรือนำมาเล่นได้อย่างเต็มท่ี โดยสามารถฟังได้ท่ีสถาบันหรือห้องสมุด 
 - โน้ตเพลงที่มีความหลากหลาย เครื่องปริ้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ลำบาก ไม่ต้องใส่รหัส แค่ให้จ่ายเป็นง่ายสด ง่าย
กว่ามากค่ะ 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ 3.89 1.04 89.45 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 3.92 1.02 88.61 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 3.78 1.09 88.61 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 3.99 1.01 91.14 
เวลาให้บริการ (เวลาเปิด - ปิด) มีความเหมาะสม 3.98 1.01 89.87 
ระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกบัการให้บริการ 3.95 1.04 91.14 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 3.84 1.09 87.34 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ 4.02 1.05 90.60 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.23 0.92 94.94 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 4.03 1.04 88.61 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.06 1.00 93.67 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 3.94 1.10 88.61 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 3.95 1.07 89.87 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 3.92 1.17 87.34 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 4.00 1.07 91.14 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 3.95 1.04 90.19 
มีปริมาณหนังสือ/วารสาร เฉพาะทางด้านดนตรีเพียงพอต่อความตอ้งการและการใช้
งาน   

3.86 1.06 86.08 

มีปริมาณหนังสือ/วารสาร ท่ัวไปเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   3.82 0.96 91.14 
มีปริมาณโน้ตเพลง เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   3.46 1.28 77.22 
มีปริมาณสื่อต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ ไฟล์เพลง CD-ROM เป็นต้น เพียงพอต่อความต้องการ
และการใช้งาน   

3.89 1.09 87.34 

มีฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีเพียงพอต่อความต้องการและ
การใช้งาน   

4.01 0.93 93.67 

มีฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาทั่วไปเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   4.01 0.94 93.67 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์คอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ ในการให้บริการมีความเหมาะสม 
พร้อมให้บริการ 

3.89 1.17 87.34 

มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

3.94 1.07 91.14 

สะอาด เป็นระเบียบ และแสงสว่างเพียงพอพร้อมให้บริการ 4.29 0.86 97.47 
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ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาคน้คว้า 4.16 0.97 94.94 
การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเป็นระเบยีบค้นหาง่าย 4.06 1.00 93.67 
มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการค้นหา 4.03 1.12 88.61 

คะแนนเฉลี่ย 3.96 1.04 90.13 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - โน้ตเพลงบางเครื่อง หรือเเบบฝึกหัดบางอย่าง อาจจะไม่เพียงต่อ การใช้งาน ส่วนตัวอยากให้ลองทำเเบบสำรวจความ
ต้องการโน้ตเพลง หรือเเบบฝึกหัด เพ่ือใช้ในการเรียนหรือการฝึกซ้อม 
บางคร้ังหนังสือสลับที่เยอะมาก 
 - อยากให้การยืมสกอร์โน้ตยืมได้มากกว่า 1 วัน (2 วัน ก็ยังดี) 
 - โน้ตน้อย 
 - บรรณารักษ์คนใหม่ให้บริการได้ดี 
 - หนังสือยังจัดไม่เป็นหมวดหมู่อีกเยอะ อีกท้ังห้องสมุดยังเล็กเกินไปทำให้หนังสือท่ีควรจะมีในห้องสมุดไม่สามารถนำเข้า
มาได้ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบ่อยและไม่มีช่างเทคนิกที่สามารถมาช่วยซ่อมได้ท่วงที ทั้งๆ ที่มีนักศึกษาร่วมร้อยคนแต่กลับมีเครื่อง
คอมที่ใช้การได้ไม่ถึงสิบเคร่ือง อยากให้ปรับปรุงตรงน้ี 
 - เน่ืองด้วยเร่ิมนักศึกษามากข้ึน การใช้คอมพิวเตอร์เร่ิมไม่พอใช้งาน 
 - ควรจัดหมวดหมู่หนังสือให้ชัดเจนมากกว่าน้ี โดยเฉพาะโน้ตเพลง อยากให้จัดใหม่ เพราะบางเล่มก็ไปอยู่ในหมวดที่ไม่ใช่
ของตัวเองเลยทำให้หาไม่เจอในบางคร้ัง 
 
 2.5 ความพึงพอใจต่องานกิจกรรมนักศึกษา / งานกิจการนักศึกษา 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.05 1.01 91.14 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 4.00 1.05 89.87 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 4.00 1.04 89.87 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 4.20 0.90 96.20 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 4.00 1.07 88.61 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ 4.03 1.04 90.96 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.25 0.87 96.20 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 4.00 1.10 88.61 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.13 0.97 93.67 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 3.84 1.19 84.14 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.00 1.00 91.14 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 4.01 1.06 92.41 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 3.96 1.07 89.87 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 4.13 0.96 93.25 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.13 0.97 93.67 
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ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

3.92 1.06 89.67 

สถานที่ท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.33 0.86 96.20 
คะแนนเฉลี่ย 4.06 1.01 91.50 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรดูเร่ืองการย่ืนเอกสารในการเรียนต่อปริญญาโททางออนไลน์ให้มากข้ึน 
 - อยากให้พ่ีๆ ทุกคนใจดีแบบน้ีตลอดไปค่ะ 
 2.6 ความพึงพอใจต่อห้องฝึกซ้อม / Studio 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.09 1.00 92.41 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 4.16 0.97 94.94 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 4.04 0.99 91.14 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 4.20 0.93 93.67 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 3.97 1.10 89.87 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ (ภาคเช้าและบ่าย) 4.18 0.95 94.39 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.37 0.80 97.47 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 4.18 0.94 93.67 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.22 0.94 94.94 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.06 1.00 92.41 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.19 0.95 94.94 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 4.11 1.03 93.67 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 4.14 0.97 93.67 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ (ภาคเย็นและค่ำ) 4.16 0.95 94.94 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.24 0.91 96.20 
บริการด้วยความสภุาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 4.13 0.95 94.94 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.15 0.96 93.67 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.14 1.00 93.67 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเดน็ 4.16 0.95 94.94 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 4.14 0.98 94.94 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 4.19 0.92 94.94 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 4.12 1.01 94.51 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.05 1.04 94.94 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

4.06 1.08 92.41 
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ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
สถานที่ท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.24 0.92 96.20 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 0.97 94.15 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - อุปกรณ์ในห้องซ้อม หลายๆ ห้องไม่ตรงตามในรายการที่ระบุไว้ เช่น แสตนด์ และเปียโนในหลายๆ ห้องมีความเพี้ยน 
ทำให้เวลาฝึกซ้อมรวมวง หรือแอคคอม ทำได้ลำบาก และส่งผลเสียต่อการเรียน 
 - ห้องซ้อมน้ำแอร์หยด 
 - ห้องซ้อมไม่พอค่ะ 
  
 2.7 ความพึงพอใจต่อการยืม-คืนอุปกรณ์และเคร่ืองดนตรี 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.02 0.99 92.72 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 4.08 0.96 93.67 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 3.91 1.05 91.14 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 4.16 0.85 97.47 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 3.92 1.10 88.61 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ 4.20 0.92 95.30 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.24 0.82 97.47 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 4.22 0.89 94.94 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.22 0.87 94.94 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.13 1.02 93.67 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.25 0.91 96.20 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 4.18 0.98 93.67 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 4.20 0.93 96.20 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 4.21 0.93 96.73 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.18 0.97 94.94 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

4.13 1.02 94.94 

สถานที่ท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.32 0.81 98.73 
คะแนนเฉลี่ย 4.15 0.94 94.76 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
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 2.8 ความพึงพอใจต่องานทะเบียนและประมวลผล 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.86 1.09 88.92 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 3.95 1.08 89.87 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 3.62 1.14 86.08 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 3.99 1.06 91.14 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 3.98 1.09 88.61 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ 3.91 1.09 88.79 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.23 0.91 96.20 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 3.99 1.02 91.14 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.08 0.93 94.94 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 3.67 1.23 83.54 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 3.94 1.11 87.34 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 3.63 1.27 82.28 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 3.84 1.14 86.08 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 4.07 1.04 91.98 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.09 1.05 91.14 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

3.94 1.08 89.87 

สถานที่ท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.18 0.98 94.94 
คะแนนเฉลี่ย 3.93 1.08 89.51 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 - ระบบของงานทะเบียนช้าไป ระบบล่มบ้าง 
 - แบบประเมินควรใช้คำถามที่เหมาะสมกับรายวิชาหรือหัวข้อน้ันๆ 
 - ดีครับ 
 - เข้าใจว่าระบบมีปัญหาค่ะในบางที แต่ว่าบางคร้ังถ้าแก้ได้ไวหน่อยก็จะดีมากๆเลยค่ะ (แต่ถ้าไม่ได้ก็เข้าใจค่ะ) 
 - เวลาติดต่อสอบถามคือช้ามาก ให้ทำอะไรต่อก็ไม่พูดให้ยืนรอนานไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบน้ี แล้วก็ควรศึกษาเรื่อง
การย่ืนเอกสารแบบทางออนไลน์ให้มากข้ึน 
 - ติดต่อนายทะเบียนค่อนข้างยาก แม้จะเผื่อเวลาไปก่อนล่วงหน้า 2 อาทิตย์ งานก็เสร็จช้าอยู่ดี ต้องรอเอกสารเร่ือยไป 
 
 2.9 ความพึงพอใจต่องานการเงินและบัญชี 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.03 0.94 94.30 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้ันตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 3.99 0.95 93.67 
ข้ันตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 4.01 0.95 93.67 
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ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Rating S.D. Percentage 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 4.11 0.88 96.20 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 4.01 0.99 93.67 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ 4.04 0.93 93.31 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแตง่กายท่ีเหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 4.18 0.87 96.20 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 3.89 0.95 92.41 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.09 0.92 94.94 
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 3.91 1.00 89.87 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.11 0.88 94.94 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 3.96 1.01 89.87 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 4.15 0.89 94.94 
ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 4.10 0.97 93.67 
มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.11 0.95 93.67 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้
บริการ 

3.99 1.03 92.41 

สถานที่ท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.20 0.93 94.94 
คะแนนเฉลี่ย 4.05 0.94 93.67 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 - รวดเร็วครับ 
 
ผลของการปรับปรุง/พัฒนาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
- เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาด้านศักยภาพด้านดารเรียน เเละการเล่น 
- มีความสะดวกรวดเร็วต่อการฝึกซ้อมและการส่งเอกสารสำคัญ
ต่างๆ ท่ีไม่ได้ต้องรอนาน 
ทำให้ได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆ พอเห็นก็ทำให้เกิดไอเดียเเละพัฒนา
ตัวเองต่อไปได้ 
- มีสิ่งสนันสนุนมากข้ึน 
- ห้องซ้อม โปรเจคซิมโฟเซียม หรืองานต่างๆที่สถาบันมีกิจกรรมทำ
ให้เราอยากมีส่วนร่วม เช่นการศึกษาทางด้านการบำบัด หรือ
เกี ่ยวข้องกับโรงพยาบาล การแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ห้องซ้อมที่ดี 
อาจารย์ที่สอนดี อธิบายดี เข้าใจนักศึกษา ทำให้การเรียนน่าเรียน
และเป็นไปอย่างราบร่ืน 
- มีข้อมูลที่หลากหลาย 
- CD สื่อเสียง เครื่องดนตรี ระบบที่ดีขึ้น ช่วยให้การศึกษาหาความรู้
น้ันง่ายข้ึน 
- มีสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างครบครัน 

- จะทำให้การทำงานและการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความล่าช้า
ข้ึนไปอีก 
- เร่ืองการสอนของบางรายวิชามีความไม่ชัดเจน และอธิบาย
เข้าใจยาก ทำให้รู้สึกว่าการเรียนกับการสอบไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวัง และการท่ีมีพ้ืนท่ีห้องเงียบเพ่ือทำงานมีไม่พอ เพราะ
ห้องสมุดก็บางคร้ังคนเยอะ ทำให้ไม่มีสมาธิ 
- เป็นภาพลักษณ์ภายนอก การพัฒนาต้องมีตัวบุคคลด้วย 
- acoustic ของห้อง 501 ทำให้ sound ขณะเล่นดนตรีแย่
ลง 
- อาจจะมีบางส ่วนที ่ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ล ่าช้าบ้าง จึง
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาศักยภาพในบางส่วน 
- บางอย่างก็ไม่ได้สนับสนุบนักศึกษาเท่าไหร่ 
- ไม่มีคนให้ข้อมูล 
- บางอย่างไม่ดีพอ 
- การไม่ยอมรับฟังกันด้วยความเทา่เทียม 
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ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
- ทำให้กระตือรือร้นท่ีจะไขว่คว้า และพยายามหาทำมากข้ึน 
- มีเก้าอี้ที่แข็งแรง และเพียงพอสำหรับนักศึกษามากข้ึน 
- ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมไปถึงต่อยอดใน
การเรียนรู้ 
- เราสามารถใช้เวลาไปกับดนตรีและการฝึกอื่น ๆ นอกเวลาได้มาก
ข้ึน 
- ในด้านการยืมเคร่ือง มีเคร่ืองหลากหลายแบบถือว่าดี แต่อาจจะยัง
ไม่ทั้งหมด ด้านอุปกรณ์เสริมของทรัมเป็นนั้นยังไม่มี และถือว่าเป็น
สิ่งท่ีสำเป็นมาก(พวกม้ิวหลายๆ ชนิด) 
- สร้างความสะดวกสบายแก่นักศึกษาให้การพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆได้รวดเร็ว คล่องตัวมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ 
- สนับสนุนการเรียนรู้ต่างจากการเรียนท่ีบ้านอย่างสิ้นเชิง 
- สามารถซีลอกโน้ตในห้องสมุดไปใช้เรียนได้ 
- ได้ฝึกได้เรียนรู้ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
- ทำให้นักศึกษาช่วยตัวเองได้มากข้ึน 
- ทำให้การความรู้ได้สะดวกมากย่ิงข้ึน ทำให้อยากค้นคว้าสิ่งที่ตนเอง
สนใจ 
- ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย และน่าสนใจ 
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สะดวก ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีกว่า 
- ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิชาชีพจริง 
- มีการเรียนรู้ 
- เร ื ่องห้องซ้อม ทำให้สามารถใช้ห้องซ้อมได้เต็มเวลาไม่ต ้อง
เปลี่ยนไปมาเพราะป ัญหาเล ็กๆน้อยๆ เร ื ่องม ัลต ิม ี เด ียหรือ
คอมพิวเตอร์ควรปรับปรุงโดยเฉพาะ MAC ที่ช้ามากจนไม่สามารถ
ทำงานได้เสร็จตามเป้าหมาย รวมไปถึงการค้นคว้าก็ทำได้ยากเพราะ
อุปกรณ์ไม่อำนวย 
- เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานกาณณ์ต่างๆ 
- มีพ้ืนท่ีพอสำหรับนักศึกษาทุกคน 
- สามารถมีส่ือการเรียนได้อย่างครบครัน 
- มีอุปกรณ์เพื่อการสืบค้นและ program ต่างๆ ในการเรียนรู้ด้าน
งานสร้างสรรค์ให้ใช้ได้อย่างดี รวมถึงบุคลากรให้ความช่วยเหลือได้ดี
ตลอดมา 
- ทำให้เราเป็นคนที่ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้ดี มีการพัฒนาได้ดี เพราะอุปกรณ์
ก็อำนวยความสะดวกอยู่ 
- ทำให้เกิดความคล่องตัวในหลายๆ ด้าน 
- เพราะการฝึกฝนและคำส่ังสอนของครูอาจารย์ 

- บางทีหาสถานที่นั ่งทำงานเงียบๆ ไม่ค่อยได้ จึงยากนิด
หน่อยในการมีสมาธิกับการคิดและการทำงาน 
- ขาดความรับผิดชอบ 

 


