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 รายงานสรุปผล เร่ือง “ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระ
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สารบัญ 
 

 หนา 
  

คํานํา                                                                        
สารบัญ                                                                                     

สรุปรายงานผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  

1.นักศึกษาชั้นปที่ 1 รุนปการศึกษา 2553 ที่ตอบแบบสํารวจ 1 
2.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2553 การใหบริการดานตางๆ 
   ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 

2 

3.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553   จําแนกเปนรายคณะ 8 
4.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 คณะวิศวกรรมศาสตร 10 
5.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

15 

6.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 
   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

20 

7.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

25 

8.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 คณะวิทยาศาสตร 30 
9.ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา2553 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

35 

10.ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา2553 
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

40 

11.ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา2553 วิทยาลัยนานาชาต ิ 45 
12.ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา2553 
    วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

50 

  
ภาคผนวก  
           ภาคผนวก   ตวัอยางแบบสอบถาม 56 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  1 
 

รายงานสรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รุนปการศึกษา  2553 

----------------------------------------------------------------------------- 
จากการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่ 1 ในคณะตางๆของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2553 โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการใหนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ระดบัปริญญาตรี (ไมรวมวิทยาเขตชุมพร) จํานวน 5,499 คน 
ตอบแบบสํารวจผานเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผลระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
2553 ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหความรวมมือตอบแบบสํารวจจํานวน 5,480 คน คิดเปนรอยละ 
99.65โดยนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางและคาํอธิบายผลการวิเคราะหความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของคณะตางๆ โดยสรุปผลการสํารวจดังตอไปนี้ 
 

1.นักศึกษาชั้นปท่ี 1 รุนปการศึกษา 2553 ท่ีตอบแบบสํารวจ 
ตารางที่ 1  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละของนักศึกษาชัน้ปท่ี 1 ท่ีตอบแบบสํารวจ ปการศึกษา 
2553 ในการใหบริการดานตางๆ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

คณะ จํานวนนักศึกษา
ชั้นปท่ี1 

จํานวนผูตอบ
แบบสํารวจ 

รอยละ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 1,816 1,811 99.72 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 504 502 99.60 

3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 584 577 98.80 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 702 699 99.57 

5. คณะวิทยาศาสตร 1,422 1,422 100.00 

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 101 101 100.00 

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 198 197 99.49 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิ 27 26 96.30 

9. วิทยาลัยบริหารและจดัการ 145 145 100.00 

รวม 5,499 5,480 99.65 

จากตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนและรอยละของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ที่ตอบ
แบบสํารวจพบวา นักศกึษาชั้นปที่ 1 จากคณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัย
บริหารและจดัการ ตอบแบบสํารวจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาเปนคณะ
วิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 99.72 และคณะสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 99.60
ตามลําดับ  
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  2 
 

2.  ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการดานตาง ๆของ 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 
 

การสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในคณะตางๆ ภายในสถาบัน         
ในภาพรวมประกอบดวย 5 ดาน จํานวน 26 ขอคําถาม  มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 2.1 สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                      ดานตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.05 0.63 2 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.83 0.67 4 
3.ดานการใหคําปรึกษา 3.90 0.72 3 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.05 0.68 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 4.25 0.68 1 

รวม 3.97 0.58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี2.1 แสดงคะแนนเฉลีย่ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่1จาํแนกตามการบริการในดานตาง ๆ  
 

จากตารางที่ 2.1 และรูปที่ 2.1  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
มีความตองการบริการในดานตางๆของสถาบัน ในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนกัศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูและดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา   มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 
ดานใหคําปรึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.83  



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  3 
 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                     ดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.12 0.73 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.12 0.76 3 
   3.  หองสมุด 4.28 0.73 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.14 0.74 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะปฏิบัติ 4.08 0.77 4 
   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.98 0.80 5 
   7.  ใหยืม Note Book 3.61 1.00 6 

รวม 4.05 0.63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.2  แสดงคะแนนเฉลี่ยความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1จําแนกตามการบริการใน 
               ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   

จากตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.2  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
มีความตองการบริการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรู  ในเรื่อง
หองสมุดมากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลีย่ 4.28 รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.14 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร ทั้งคูมีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ศนูยการเรยีนรู เชน ศนูยสอน
เสริม, ศูนยฝกทักษะปฏิบัต ิ มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 การใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.98   และความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคอืดานใหยืมNote 
Book มีคะแนนเฉลี่ย 3.61     



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  4 
 

ตารางที่ 2.3  สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.77 0.90 6 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.97 0.84 2 
       3.  หองเรียน 4.04 0.78 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.93 0.83 3 
       5. โรงอาหาร 3.83 0.88 5 
       6.  รานหนังสือ 3.84 0.87 4 
       7.  สถานพยาบาล 3.76 0.87 7 
       8.  สถานทันตกรรม 3.56 0.91 8 

รวม 3.83 0.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3  แสดงคะแนนเฉลี่ยความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1จําแนกตามการบริการใน 
               ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต  
 
              จากตารางที่ 2.3 และรูปที่ 2.3  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 
มีความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  
มีคะแนนเฉลี่ย  4.04  รองลงมา คือ สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.97  ดานสถานที่
ออกกําลังกายมีคะแนนเฉลี่ย  3.93   รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.84  โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 
3.83  หอพักนกัศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.77  สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 3.76  และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือดานสถานทันตกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.56     



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  5 
 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                     ดานใหคาํปรึกษา 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.98 0.80 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.00 0.79 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.91 0.81 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.68 0.88 4 

รวม 3.90 0.72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.4  แสดงคะแนนเฉลี่ยความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1จําแนกตามการบริการใน 
               ดานการใหคําปรึกษา    
 
              จากตารางที่ 2.4 และรูปที่ 2.4  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 
มีความตองการบริการในดานการใหคําปรกึษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มากเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมา คือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรยีน มีคะแนนเฉลี่ย 3.98   มีศูนย
ใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวจิัย/โครงงานพเิศษ มีคะแนนเฉลี่ย   3.91 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตวั มีคะแนนเฉลี่ย 
3.68     
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  6 
 

ตารางที่ 2.5  สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                     ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.07 0.82 2 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.98 0.82 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.10 0.79 1 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.07 0.80 2 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ 
            การศึกษา 

4.01 0.79 3 

รวม 4.05 0.68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5  แสดงคะแนนเฉลี่ยความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1จําแนกตามการบริการใน 
              ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา   

 
จากตารางที่ 2.5 และรูปที่ 2.5  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 

มีความตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ในเรื่องการให
ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอมากเปนลําดบัแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ มีทุนการศึกษา
ใหกูยืม และการมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีการจัดวันนดั
พบแรงงานเมือ่นักศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.98     
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  7 
 

ตารางที่ 2.6  สรุปผลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการ 
                     ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาชพีแกนักศึกษา 

 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.28 0.73 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.22 0.76 2 

รวม 4.25 0.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.6  แสดงคะแนนเฉลี่ยความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 จําแนกตามการบริการใน 
              โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
                        

จากตารางที่ 2.6 และรูปที่ 2.6  พบวาสวนใหญ ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
มีความตองการบริการในดานโครงการเพือ่พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา โดย
นักศึกษามีความตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ซ่ึงคะแนน
เฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 2 เร่ือง 
 

 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  8 
 

3.  ขอมูลความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในคณะตางๆ ภายในสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกรายคณะ 

 เมื่อพิจารณาขอมูลนักศึกษาชั้นปที่ 1 จําแนกตามคณะพบวา ความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 จําแนกรายคณะ ดังนี้  
1.คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. คณะวิทยาศาสตร 
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. วิทยาลัยนานาชาต ิ
9. วิทยาลัยการบริหารและจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  9 
 

3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีความตองการจําเปนในการใหบริการ          

ดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.1.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1       
คณะวิศวกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.04 0.64 3 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.86 0.67 5 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.93 0.73 4 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.05 0.68 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.30 0.71 1 

รวม 3.99 0.59  
 
จากตารางที่ 3.1.1 พบวานักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความตองการบริการใน

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.30 รองลงมา คือ ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ดานใหคําปรึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 3.93 และความตองการจําเปนของนักศกึษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ ดาน
กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.86     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  10 
 

ตารางที่ 3.1.2  สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ
การพัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.12 0.75 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.10 0.77 5 
   3.  หองสมุด 4.24 0.74 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.13 0.75 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.11 0.77 4 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.98 0.80 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.59 1.00 7 

รวม 4.04 0.64  
 
จากตารางที่ 3.1.2 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความตองการบริการใน

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.24  รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลีย่ 4.13  ระบบสารสนเทศ  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.12  ศูนยการเรียนรู เชน ศูนยสอนเสรมิ , ศูนยฝกทกัษะปฏิบัติ มคีะแนนเฉลี่ย 4.11 
ดานคอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  4.10   ใหยืมสื่อการเรยีนการสอน มคีะแนนเฉลี่ย 3.98 และความ
ตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือเร่ืองใหยืมNote Bookมีคะแนนเฉลี่ย 3.59     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  11 
 

ตารางที่ 3.1.3 สรุปผลความตองการจําเปนของ ในการใหบริการ ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.80 0.88 6 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.94 0.88 3 
       3.  หองเรียน 4.05 0.78 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.97 0.83 2 
       5. โรงอาหาร 3.92 0.84 4 
       6.  รานหนังสือ 3.91 0.84 5 
       7.  สถานพยาบาล 3.76 0.86 7 
       8.  สถานทันตกรรม 3.55 0.91 8 

รวม 3.86 0.67  
 
 จากตารางที่ 3.1.3 พบวานกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร สวนใหญมีความ
ตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่อง หองเรียน มากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.05  รองลงมา คือ สถานที่ออกกําลังกายมีคะแนนเฉลีย่  3.97   สภาพแวดลอมใน
สถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.94  โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.92  รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.91  
หอพักนกัศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  สถานพยาบาล  มคีะแนนเฉลี่ย 3.76  และความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.55     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  12 
 

ตารางที่ 3.1.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 4.00 0.83 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.04 0.81 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.96 0.82 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.70 0.90 4 

รวม 3.93 0.73  

 
                    จากตารางที่ 3.1.4 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวทิยาลัย มากเปนลําดับแรก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือมีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.70     
 
ตารางที่ 3.1.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.00 0.85 5 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 4.02 0.83 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.12 0.80 1 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.08 0.81 2 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

4.04 0.80 3 

รวม 4.05 0.68  
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จากตารางที่ 3.1.5 พบวานกัศกึษาชั้นปที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร สวนใหญ มีความตองการ
บริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา เร่ืองการใหทุนการศึกษาเพื่อ
การศึกษาตอ มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.12  รองลงมา คือ การมี Web Board แสดงความ
ตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  4.08  มีการจัดวนันัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.04  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศกึษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และ
ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่ 1 เปนลําดับสดุทาย คือ มีทนุการศึกษาใหกูยืม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00   
 
ตารางที่ 3.1.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.33 0.72 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.27 0.75 2 

รวม 4.30 0.71  

 
 จากตารางที่ 3.1.6 พบวานกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.33 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 เร่ือง 
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3.2  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ          

ดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.2.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1    
คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    3.97 0.68 3 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.76 0.72 5 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.86 0.73 4 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 3.99 0.70 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.16 0.74 1 

รวม 3.90 0.62  
 
จากตารางที่ 3.2.1 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีความตองการ

บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 
รองลงมา คือ ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ดานใหคําปรึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.86 และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดบัสุดทาย คือ ดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.76     
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ตารางที่ 3.2.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 3.98 0.78 4 
   2.  คอมพิวเตอร 3.97 0.82 5 
   3.  หองสมุด 4.17 0.79 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.08 0.80 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.04 0.83 3 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.93 0.84 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.59 0.99 7 

รวม 3.97 0.68  
 
จากตารางที่ 3.2.2 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีความตองการ

บริการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.17  รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ศูนยการเรียนรู 
เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะปฏิบัต ิ มีคะแนนเฉลีย่ 4.04 ระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.98 ดานคอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย 3.97   ใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และ
ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่ 1 เปนลําดับสดุทายคือเร่ืองใหยืมNote Book มีคะแนน
เฉลี่ย3.59     
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ตารางที่ 3.2.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ปท่ี 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.77 0.96 4 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 4.02 0.87 1 
       3.  หองเรียน 3.89 0.83 2 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.81 0.84 3 
       5. โรงอาหาร 3.70 0.97 6 
       6.  รานหนังสือ 3.75 0.92 5 
       7.  สถานพยาบาล 3.66 0.92 7 
       8.  สถานทันตกรรม 3.48 0.94 8 

รวม 3.76 0.72  
 
 จากตารางที่ 3.2.3 พบวานักศึกษาชั้นปที ่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องสภาพแวดลอมในสถาบันฯ มาก
เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.02  รองลงมา คือ หองเรียน มีคะแนนเฉลี่ย  3.89   สถานที่ออก
กําลังกายมีคะแนนเฉลี่ย  3.81  หอพักนักศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.77   รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.75 โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.70    สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 3.66  และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.48     
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ตารางที่ 3.2.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.93 0.82 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.95 0.81 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.90 0.82 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.66 0.89 4 

รวม 3.86 0.73  

 
                    จากตารางที่ 3.2.4 พบวานกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มากเปนลําดับแรก 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.93   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1เปนลําดับสุดทายคอื มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.66     
 
ตารางที่ 3.2.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 3.99 0.83 2 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.96 0.82 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.05 0.80 1 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 3.97 0.83 3 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

3.95 0.77 5 

รวม 3.99 0.70  
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จากตารางที่ 3.2.5 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สวนใหญ มคีวาม
ตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา เร่ืองการใหทุนการศึกษา
เพื่อการศึกษาตอ มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.05  รองลงมา คือ มีทุนการศึกษาใหกูยืม มี
คะแนนเฉลี่ย 3.99 การมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  3.97  มีการ
จัดหางานใหทาํในระหวางศกึษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.96   และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 
1 เปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 
3.95 
 
ตารางที่ 3.2.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.17 0.76 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.14 0.80 2 

รวม 4.16 0.74  

 
 จากตารางที่ 3.2.6 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.17 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 ดานในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา 
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3.3  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ          

ดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.3.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1   
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.16 0.63 2 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.88 0.70 5 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.96 0.73 4 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.10 0.67 3 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.35 0.69 1 

รวม 4.04 0.59  
 
จากตารางที่ 3.3.1 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความตองการ

บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 
รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ดาน
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ดานใหคําปรกึษา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.96 และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดบัสุดทาย คือ ดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.88     
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ตารางที่ 3.3.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.21 0.71 2 
   2.  คอมพิวเตอร 4.19 0.75 3 
   3.  หองสมุด 4.32 0.71 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.21 0.73 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.14 0.79 4 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 4.14 0.78 4 
   7.  ใหยืม Note Book 3.88 0.95 5 

รวม 4.16 0.63  
 
จากตารางที่ 3.3.2 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความตองการ

บริการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดบั
แรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศ    มีคะแนนเฉลี่ย 
4.21 ดานคอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ศูนยการเรียนรู เชน ศนูยสอนเสริม, ศูนยฝกทกัษะ
ปฏิบัติและใหยืมสื่อการเรียนการสอน มคีะแนนเฉลี่ย 4.14 และความตองการจําเปนของนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือ เร่ืองใหยืมNote Book มีคะแนนเฉลี่ย 3.88     
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ตารางที่ 3.3.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ป 
ท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.83 0.90 5 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 4.06 0.78 2 
       3.  หองเรียน 4.10 0.75 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.99 0.86 3 
       5. โรงอาหาร 3.80 0.92 6 
       6.  รานหนังสือ 3.84 0.92 4 
       7.  สถานพยาบาล 3.78 0.93 7 
       8.  สถานทันตกรรม 3.62 0.97 8 

รวม 3.88 0.70  
 
 จากตารางที่ 3.3.3 พบวานกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม พบวาสวน
ใหญ มีความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับ
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.10  รองลงมา คือ สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.06 สถานที่
ออกกําลังกายมีคะแนนเฉลี่ย  3.99     รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.84  หอพักนกัศกึษา  มีคะแนน
เฉลี่ย 3.83  โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 3.78  และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.62     
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ตารางที่ 3.3.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 4.06 0.78 1 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.05 0.79 2 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.96 0.81 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.77 0.90 4 

รวม 3.96 0.73  

 
                    จากตารางที่ 3.3.4 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องเรียน มากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 
รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.05   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดบัสุดทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัวมีคะแนนเฉลี่ย 3.77     
 
ตารางที่ 3.3.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.18 0.81 1 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.97 0.86 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.12 0.77 2 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.12 0.80 2 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

4.09 0.77 3 

รวม 4.10 0.67  
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จากตารางที่ 3.3.5 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา ในเรื่องมีทนุการศึกษาให
กูยืม มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.18  รองลงมา คือ การใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ
และการมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  4.12  มีการจัดวันนัดพบ
แรงงานเมื่อนกัศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.09  และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.97   
 
ตารางที่ 3.3.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.38 0.69 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.32 0.77 2 

รวม 4.35 0.69  

 
 จากตารางที่ 3.3.6 พบวานักศกึษาชั้นปที่1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.38 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 เร่ือง 
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3.4  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ          

ดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.4.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.03 0.63 3 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.88 0.65 4 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.88 0.73 4 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.06 0.69 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.22 0.74 1 

รวม 3.98 0.59  
 
จากตารางที่ 3.4.1 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความตองการ

บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
รองลงมา คือ ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ดานใหคําปรึกษาและดาน
กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิตมีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.4.2  สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ
การพัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.10 0.73 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.09 0.75 4 
   3.  หองสมุด 4.29 0.73 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.11 0.73 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.06 0.75 5 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.94 0.80 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.60 0.96 7 

รวม 4.03 0.63  
 
จากตารางที่ 3.4.2 พบวานักศึกษาชั้นปที ่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีความตองการ

บริการใน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.29  รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.11  ระบบ
สารสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.10  ดานคอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  4.10   ศูนยการเรียนรู เชน ศูนย
สอนเสริม , ศูนยฝกทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.94 และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1เปนลําดับสุดทายคือเร่ืองใหยืม Note Book มี
คะแนนเฉลี่ย 3.60     
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ตารางที่ 3.4.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ปท่ี 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.80 0.84 7 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.99 0.78 2 
       3.  หองเรียน 4.06 0.74 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.96 0.80 3 
       5. โรงอาหาร 3.82 0.84 6 
       6.  รานหนังสือ 3.86 0.82 4 
       7.  สถานพยาบาล 3.85 0.85 5 
       8.  สถานทันตกรรม 3.68 0.90 8 

รวม 3.88 0.65  
 
 จากตารางที ่ 3.4.3 พบวานกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.06  รองลงมา คือ สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.99   สถานที่ออก
กําลังกายมีคะแนนเฉลี่ย  3.96   รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 
3.85  โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.82  หอพักนักศกึษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ือง สถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.68     
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ตารางที่ 3.4.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.93 0.81 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.97 0.79 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.91 0.79 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.73 0.85 4 

รวม 3.88 0.73  

 
                    จากตารางที่ 3.4.4 พบวานกัศกึษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวทิยาลัย มากเปนลําดับแรก มี
คะแนนเฉลี่ย 3.97 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.93   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1เปนลําดับสุดทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.73     
 
ตารางที่ 3.4.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.15 0.80 1 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.99 0.81 5 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.07 0.79 2 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.06 0.80 3 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

4.02 0.81 4 

รวม 4.06 0.69  
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จากตารางที่ 3.4.5 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  พบวาสวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา ในเรื่องมี
ทุนการศึกษาใหกูยืม มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.15  รองลงมา คือ ดานการให
ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 การมี Web Board แสดงความตองการของ
นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  4.06  มีการจดัวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศกึษาใกลสําเร็จการศึกษา  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.02  ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือมีการจัดหางาน
ใหทําในระหวางศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 
 
ตารางที่ 3.4.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.25 0.77 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.19 0.77 2 

รวม 4.22 0.74  

 
 จากตารางที่ 3.4.6 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.25 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  29 
 

3.5 คณะวิทยาศาสตร   
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร  มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ    ดานตางๆ 

มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.5.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1   
คณะวิทยาศาสตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.04 0.60 2 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.78 0.64 4 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.86 0.70 3 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.04 0.65 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.20 0.69 1 

รวม 3.94 0.55  
 
จากตารางที่ 3.5.1 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร มีความตองการบริการในดาน

โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ ดาน
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา และดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ดานใหคําปรึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่ 1 เปนลําดับสดุทาย คอื เร่ืองกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.78    
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ตารางที่ 3.5.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร   

 
การบริการในดานตาง ๆ คะแนน

เฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.12 0.70 4 
   2.  คอมพิวเตอร 4.13 0.76 3 
   3.  หองสมุด 4.32 0.72 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.15 0.72 2 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.06 0.75 5 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.97 0.78 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.53 1.02 7 

รวม 4.04 0.60  
 
จากตารางที่ 3.5.2 พบวานักศกึษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร  มีความตองการบริการในดาน

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดับแรก  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.32  รองลงมา คือ ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  คอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  
4.13 ระบบสารสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.12  ศูนยการเรียนรู เชน ศนูยสอนเสริม , ศูนยฝกทกัษะ
ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06  ใหยมืสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1เปนลําดับสุดทายคือ เร่ืองใหยืมNote Book มีคะแนนเฉลี่ย 3.53    
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ตารางที่ 3.5.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ปท่ี 
1 คณะวิทยาศาสตร   
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.68 0.94 7 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.95 0.83 2 
       3.  หองเรียน 4.02 0.77 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.88 0.82 3 
       5. โรงอาหาร 3.79 0.89 4 
       6.  รานหนังสือ 3.75 0.86 5 
       7.  สถานพยาบาล 3.70 0.84 6 
       8.  สถานทันตกรรม 3.49 0.86 8 

รวม 3.78 0.64  
 
 จากตารางที ่3.5.3 พบวานกัศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร สวนใหญ มีความตองการ
บริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  
4.02  รองลงมา คือ สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.95  ดานสถานที่ออกกําลังกายมี
คะแนนเฉลี่ย  3.88   โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.79  รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75  
สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 3.70  หอพกันักศึกษา  มคีะแนนเฉลี่ย 3.68  และความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.55     
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ตารางที่ 3.5.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.97 0.78 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.99 0.78 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.85 0.80 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.61 0.88 4 

รวม 3.86 0.70  

 
                    จากตารางที่ 3.5.4 พบวานกัศกึษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร สวนใหญ มีความตองการ
บริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มากเปนลําดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ย 3.99 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.97   มีศูนยใหคําปรึกษาใน
เร่ืองการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 และความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที ่1
เปนลําดับสดุทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.61     
 

ตารางที่ 3.5.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.11 0.79 1 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.95 0.80 5 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.10 0.77 2 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.08 0.78 3 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

3.96 0.79 4 

รวม 4.04 0.65  
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จากตารางที่ 3.5.5 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร  สวนใหญ มีความตองการ
บริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา  ในเรื่องมีทุนการศกึษาใหกูยืม มาก
เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.11  รองลงมา คือ การใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มีคะแนน
เฉลี่ย  4.10 การมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  4.08  มีการจัดวัน
นัดพบแรงงานเมื่อนักศกึษาใกลสําเร็จการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือมีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 

ตารางที่ 3.5.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร   
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.24 0.72 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.16 0.74 2 

รวม 4.20 0.69  

 
 จากตารางที่ 3.5.6 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร มีความตองการบริการใน
ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนกัศึกษามีความตองการให มี
การฝกงานจรงิในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มคีะแนนเฉลี่ย 4.24 รองลงมา 
คือ มีการจัดศกึษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 2 เร่ือง 
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3.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ      

ดานตางๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.6.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1    
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
การบริการในดานตาง ๆ คะแนน

เฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.05 0.59 2 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.85 0.61 4 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.90 0.67 3 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.05 0.66 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.27 0.73 1 

รวม 3.98 0.55  
 
จากตารางที่ 3.6.1 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตองการบริการ

ในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ 
ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ดานใหคําปรึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่ 1 เปนลําดับสดุทาย คือ ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.85     
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ตารางที่ 3.6.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.12 0.71 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.18 0.68 2 
   3.  หองสมุด 4.34 0.66 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.11 0.75 4 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.09 0.74 5 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.95 0.77 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.55 0.92 7 

รวม 4.05 0.59  
 
จากตารางที่ 3.6.2 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตองการบริการ

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.34  รองลงมา คือ คอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  4.18  ระบบสารสนเทศ  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.12   ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.11  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนย
ฝกทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ใหยมืสื่อการเรยีนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 และความ
ตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือ เร่ืองใหยมื Note Book มีคะแนนเฉลี่ย 
3.55     
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ตารางที่ 3.6.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ปท่ี 
1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.78 0.80 5 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.91 0.79 2 
       3.  หองเรียน 4.05 0.74 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.91 0.78 2 
       5. โรงอาหาร 3.76 0.89 6 
       6.  รานหนังสือ 3.88 0.82 4 
       7.  สถานพยาบาล 3.90 0.80 3 
       8.  สถานทันตกรรม 3.64 0.85 7 

รวม 3.85 0.61  
 
 จากตารางที ่3.6.3 พบวานักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.05  รองลงมา คือ สถานที่ออกกําลังกาย และสภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนน
เฉลี่ย  3.91  สถานพยาบาล  มีคะแนนเฉลี่ย 3.90  รานหนงัสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 หอพักนักศกึษา  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.78   โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.76    ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 
เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.64     
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ตารางที่ 3.6.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 4.01 0.76 1 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.97 0.74 2 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.93 0.78 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.69 0.78 4 

รวม 3.90 0.67  

 
                    จากตารางที่ 3.6.4 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในการใหคําปรึกษา ในเรือ่งเรียน มากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 รองลงมา 
คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลีย่ 3.97   มีศูนยใหคําปรกึษาใน
เร่ืองการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที ่1
เปนลําดับสดุทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.69     

ตารางที่ 3.6.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.11 0.76 1 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.99 0.78 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.06 0.76 3 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.09 0.76 2 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

3.99 0.77 4 

รวม 4.05 0.66  
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จากตารางที่ 3.6.5 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวาสวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา ในเรื่องมี
ทุนการศึกษาใหกูยืม มากเปนลําดับแรก มคีะแนนเฉลี่ย 4.11 รองลงมา คือ การมี Web Board แสดง
ความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.06 มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา และมีการจดัวันนดัพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกล
สําเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.99   

ตารางที่ 3.6.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.32 0.75 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.22 0.77 2 

รวม 4.27 0.73  

 
 จากตารางที่ 3.6.6 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.32 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 เร่ือง 
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3.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ    

ดานตางๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.7.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การบริการในดานตาง ๆ คะแนน

เฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.20 0.61 2 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.92 0.63 4 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.90 0.68 5 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.14 0.66 3 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.30 0.70 1 

รวม 4.06 0.54  
 
จากตารางที่ 3.7.1 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตองการ

บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 
รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ดาน
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ดานกายภาพที่สงเสรมิ
คุณภาพชวีิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.92    และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดบั
สุดทาย คือ ดานใหคําปรึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 
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ตารางที่ 3.7.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การบริการในดานตาง ๆ คะแนน

เฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.38 0.73 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.43 0.71 2 
   3.  หองสมุด 4.48 0.64 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.38 0.63 3 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.20 0.80 4 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 4.04 0.84 5 
   7.  ใหยืม Note Book 3.49 1.18 6 

รวม 4.20 0.61  
 
จากตารางที่ 3.7.2 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความตองการ

บริการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  4.43 ส่ือการเรียนการสอน  
และระบบสารสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.38  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือ เร่ืองใหยืมNote Book มีคะแนนเฉลี่ย 3.49     
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ตารางที่ 3.7.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาชัน้ปท่ี 
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.88 0.89 6 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.91 1.02 5 
       3.  หองเรียน 4.42 0.70 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.93 0.83 4 
       5. โรงอาหาร 3.96 0.92 2 
       6.  รานหนังสือ 3.94 0.90 3 
       7.  สถานพยาบาล 3.82 0.90 7 
       8.  สถานทันตกรรม 3.49 1.01 8 

รวม 3.92 0.63  
 
 จากตารางที ่ 3.7.3 พบวานกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.42  รองลงมา คือ โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 
สถานที่ออกกําลังกายมีคะแนนเฉลี่ย  3.93   สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.91    
หอพักนกัศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  สถานพยาบาล  มคีะแนนเฉลี่ย 3.82  และความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองสถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.49     
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ตารางที่ 3.7.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.99 0.78 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.03 0.79 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.94 0.80 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.62 0.82 4 

รวม 3.90 0.68  

 
                    จากตารางที่ 3.7.4 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มากเปนลําดับแรก 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.99   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือมกีารใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.62     

ตารางที่ 3.7.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.15 0.73 3 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 4.02 0.82 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.19 0.81 2 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.36 0.83 1 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

3.99 0.79 5 

รวม 4.14 0.66  
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จากตารางที่ 3.7.5 พบวานกัศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวาสวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา ในเรื่องการมี Web 
Board แสดงความตองการของนักศึกษา มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.36  รองลงมา คือ มี
การใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มีคะแนนเฉลี่ย  4.19 มีทุนการศึกษาใหกูยืม มีคะแนนเฉลีย่ 
4.15  มีการจัดหางานใหทาํในระหวางศกึษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ มกีารจัดวันนดัพบแรงงานเมือ่นักศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.99   

ตารางที่ 3.7.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.37 0.70 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.24 0.83 2 

รวม 4.30 0.70  

 
 จากตารางที่ 3.7.6 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตองการ
บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนักศึกษามีความ
ตองการให มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 
4.37 รองลงมา คือ มีการจดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 
2 เร่ือง  
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3.8 วิทยาลัยนานาชาต ิ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ    ดานตางๆ 

มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 3.8.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบริการ ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นป

ท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
การบริการในดานตาง ๆ คะแนน

เฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    3.92 0.70 3 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.84 0.81 4 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.92 0.75 3 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.00 0.74 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.31 0.68 1 

รวม 3.94 0.68  
 
จากตารางที่ 3.8.1 พบวานักศกึษาชั้นปที่1 วทิยาลัยนานาชาติ มีความตองการบริการในดาน

โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 รองลงมา คือ ดาน
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ดานใหคําปรึกษา และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 และความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คอื ดานกายภาพที่สงเสรมิคุณภาพชวีิต มีคะแนนเฉลี่ย 
3.84     
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ตารางที่ 3.8.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 3.88 0.77 4 
   2.  คอมพิวเตอร 4.04 0.77 2 
   3.  หองสมุด 4.23 0.71 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.00 0.69 3 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

3.85 0.83 5 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 4.04 0.82 2 
   7.  ใหยืม Note Book 3.42 1.03 6 

รวม 3.92 0.70  
 
จากตารางที่ 3.8.2 พบวานักศกึษาชั้นปที่1 วทิยาลัยนานาชาติ มีความตองการบริการในดาน

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดับแรก  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.23  รองลงมา คือ คอมพิวเตอร และการใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย  4.04 ส่ือ
การเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ระบบสารสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  ศูนยการเรียนรู เชน 
ศูนยสอนเสรมิ , ศูนยฝกทักษะปฏิบตัิ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85  ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 
1 เปนลําดับสุดทายคือ เร่ืองใหยืมNote Book มีคะแนนเฉลี่ย 3.42     
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ตารางที่ 3.8.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา        
ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.65 1.13 6 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.65 0.89 6 
       3.  หองเรียน 3.96 0.87 2 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.85 0.83 3 
       5. โรงอาหาร 3.81 1.02 4 
       6.  รานหนังสือ 3.96 0.92 2 
       7.  สถานพยาบาล 4.04 0.92 1 
       8.  สถานทันตกรรม 3.77 0.95 5 

รวม 3.84 0.81  
 
 จากตารางที ่ 3.8.3 พบวานกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องสถานพยาบาล มากเปนลําดับแรก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ หองเรียนและรานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96   สถานที่ออกกําลัง
กายมีคะแนนเฉลี่ย 3.85   โรงอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 สถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.77   
หอพักนกัศึกษา และสภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.65    ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.8.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 4.08 0.74 1 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.92 0.80 2 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.88 0.86 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.81 0.90 4 

รวม 3.92 0.75  

 
                    จากตารางที่ 3.8.4 พบวานกัศกึษาชั้นปที่1 วทิยาลัยนานาชาติ สวนใหญ มีความตองการ
บริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องเรียนมากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ 
การใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.92   มีศนูยใหคําปรึกษาใน
เร่ืองการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 และความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที ่1
เปนลําดบัสุดทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.81    
 

ตารางที่ 3.8.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.15 0.88 1 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.96 0.82 4 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.04 1.04 2 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 4.00 0.89 3 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ
การศึกษา 

3.85 0.78 5 

รวม 4.00 0.74  
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จากตารางที่ 3.8.5 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลยันานาชาติ พบวาสวนใหญ มีความ
ตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา  ในเรื่องมีทนุการศึกษาให
กูยืม มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.15  รองลงมา คือ การใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มี
คะแนนเฉลี่ย  4.04  การมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 มีการ
จัดหางานใหทาํในระหวางศกึษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 
เปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนกัศึกษาใกลสําเร็จการศึกษา  มีคะแนนเฉลีย่ 
3.85  

ตารางที่ 3.8.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.31 0.68 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.31 0.68 1 

รวม 4.31 0.68  

 
 จากตารางที่ 3.8.6 พบวานกัศกึษาชั้นปที่1 วทิยาลัยนานาชาติ มีความตองการบริการใน
ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา โดยนกัศึกษามีความตองการให มี
การฝกงานจรงิในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 และการ
จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงทั้ง 2 เร่ือง 
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3.9 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีความตองการจําเปน ในการใหบริการ    

ดานตางๆ มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.9.1 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรู    4.08 0.60 3 
2.ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 3.79 0.67 5 
3.ดานใหคําปรึกษา 3.86 0.70 4 
4.ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 3.97 0.67 2 
5.ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา 

4.18 0.71 1 

รวม 3.94 0.59  
 
จากตารางที่ 3.9.1 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลัยการบริหารและจดัการ มีความตองการ

บริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 
รองลงมา คือ ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู   มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ดานใหคําปรึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.86 และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดบัสุดทาย คือ ดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.79     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  50 
 

ตารางที่ 3.9.2 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบรหิารและจัดการ 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
   1.  ระบบสารสนเทศ 4.21 0.73 3 
   2.  คอมพิวเตอร 4.27 0.69 2 
   3.  หองสมุด 4.39 0.70 1 
   4.  สื่อการเรียนการสอน 4.08 0.71 4 
   5.  ศูนยการเรยีนรู เชน ศูนยสอนเสริม , ศูนยฝกทักษะ
ปฏิบัติ 

4.03 0.74 5 

   6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน 3.93 0.78 6 
   7.  ใหยืม Note Book 3.68 0.87 7 

รวม 4.08 0.60  
 
จากตารางที่ 3.9.2 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลัยการบริหารและจดัการ มีความตองการ

บริการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ในเรื่องหองสมุดมากเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.39  รองลงมา คือ คอมพิวเตอร มีคะแนนเฉลี่ย  4.27  ระบบสารสนเทศ  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.21   ส่ือการเรียนการสอน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08  ศูนยการเรียนรู เชน ศนูยสอนเสริม , 
ศูนยฝกทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ใหยืมสื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และความ
ตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทายคือเร่ืองใหยืมNote Bookมีคะแนนเฉลี่ย 3.68     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  51 
 

ตารางที่ 3.9.3 สรุปผลความตองการจําเปน ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา         
ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
  

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

     ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
       1.  หอพักนักศึกษา 3.65 0.89 6 
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ 3.90 0.86 2 
       3.  หองเรียน 4.00 0.78 1 
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย 3.85 0.83 3 
       5. โรงอาหาร 3.72 0.87 5 
       6.  รานหนังสือ 3.79 0.88 4 
       7.  สถานพยาบาล 3.85 0.92 3 
       8.  สถานทันตกรรม 3.57 0.90 7 

รวม 3.79 0.67  
 
 จากตารางที ่3.9.3 พบวานักศกึษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิต ในเรื่องหองเรียน มากเปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.00  รองลงมา คือ สภาพแวดลอมในสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.90 สถานที่ออก
กําลังกายและสถานพยาบาล มีคะแนนเฉลีย่  3.85   รานหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 โรงอาหาร มี
คะแนนเฉลี่ย 3.72   หอพักนักศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.65  และความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 เปนลําดบัสุดทาย คือ เร่ือง สถานทันตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.57     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  52 
 

ตารางที่ 3.9.4 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานใหคาํปรึกษาของนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

    ดานใหคําปรึกษา 
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน 3.90 0.78 2 
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.01 0.74 1 
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัย/โครงงานพิเศษ 3.83 0.82 3 
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว 3.68 0.87 4 

รวม 3.86 0.70  

 
                    จากตารางที่ 3.9.4 พบวานักศกึษาชั้นปที่1 วทิยาลัยการบรหิารและจดัการ สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานการใหคําปรึกษา ในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มากเปนลําดับแรก 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.90   มีศูนยให
คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจยั/โครงงานพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 และความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1เปนลําดับสุดทายคือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว มีคะแนนเฉลี่ย 3.68     

ตารางที่ 3.9.5 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

 ดานแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา 
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยืม 4.01 0.83 2 
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา 3.97 0.78 3 
       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ 4.07 0.74 1 
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา 3.91 0.82 4 
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกลสําเร็จ 
            การศึกษา 

3.89 0.78 5 

รวม 3.97 0.67  

 
 



รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในการใหบริการคณะตางๆ     ....  53 
 

จากตารางที่ 3.9.5 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจดัการ สวนใหญ มี
ความตองการบริการในดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา ในเรือ่งการให
ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ มากเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย  4.07  รองลงมา คือ มี
ทุนการศึกษาใหกูยืม มีคะแนนเฉลี่ย 4.01  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 
3.97 การมี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย  3.91  และความตองการ
จําเปนของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 เปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดวันนดัพบแรงงานเมื่อนักศึกษาใกล
สําเร็จการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.89   

ตารางที่ 3.9.6 สรุปผลความตองการจําเปน ในการใหบรกิาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

การบริการในดานตาง ๆ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา 4.20 0.71 1 
       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.15 0.77 2 

รวม 4.18 0.71  

 
 จากตารางที่ 3.9.6 พบวานกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีความ
ตองการบริการในดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา โดยนักศกึษามี
ความตองการให มกีารฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษามากเปนลําดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยมีคา
สูงทั้ง 2 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปท่ี 1  
 

คําชี้แจง      กรุณาใสเครื่องหมาย √  ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 
     และเติมขอความในชองวาง (.........) 
    ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในการใหบริการดานตาง ๆ ของสถาบนัฯ  

การบริการในดานตาง ๆ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู      
       1.  ระบบสารสนเทศ      
       2.  คอมพิวเตอร      
       3.  หองสมุด      
       4.  ส่ือการเรียนการสอน      
       5.  ศูนยการเรียนรู เชน ศูนยสอนเสรมิ , ศูนยฝกทักษะปฏิบัต ิ      
       6.  ใหยืมสื่อการเรียนการสอน      
       7.  ใหยืม Note Book      

ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต      
       1.  หอพักนักศึกษา      
       2.  สภาพแวดลอมในสถาบันฯ      
       3.  หองเรียน      
       4.  สถานที่ออกกําลังกาย      
       5. โรงอาหาร      
       6.  รานหนังสือ      
       7.  สถานพยาบาล      
       8.  สถานทันตกรรม      
ดานใหคาํปรึกษา      
       1.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน      
       2.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวติในมหาวิทยาลัย      
       3.  มีศูนยใหคําปรึกษาในเรื่องการทําวจิัย/โครงงานพเิศษ      
       4.  มีการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาสวนตัว      

ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา      
       1.  มีทุนการศึกษาใหกูยมื      
       2.  มีการจัดหางานใหทําในระหวางศกึษา      
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       3.  มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ      
       4.  มี Web Board แสดงความตองการของนักศึกษา      
       5.  มีการจัดวันนัดพบแรงงานเมื่อนักศกึษาใกลสําเร็จการศึกษา      

ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาชพีแกนักศึกษา      
       1.  มีการฝกงานจริงในสถานประกอบการ/สถานศึกษา      

       2.  มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่      

ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ นอกเหนือจากขอมูลขางตน  
1. ดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3. ดานใหคาํปรึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4. ดานแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5. ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
   ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการใหขอมูล 
 

สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 นาจะมีที่ฝกงานเยอะๆนะครับ

2 อยากใหมีคอมพิวเตอรใหบริการ

มากกวานี้ 

อยากใหมีรานขายหนังสือมากๆ 

อยากใหมีการติวกอนสอบในวิชาตางๆ

อยากใหมี fitness เลนฟรี อยากใหมีการแนะนําการศึกษาตอ 

อยากใหมีสอนเทคนิคการเรียน 

อยากใหมีคําแนะนําในการประกอบ

อาชีพ

อยากใหมีระบบสง message เกี่ยวกับ

ขาวสารใหแกนักเรียน

อยากใหมีการดูงานในที่ตางๆๆมากขึ้น

3 ดีอยูแลวครับ ตองการพอสมควร ตองการ ดีอยูแลวครับ ดีอยูแลวครับ

4 1.แจกNote Book 

2.มีรถบริการวิ่งในสถาบัน 

3.แจกจักรยาน

สรางพื้นที่รมๆๆเพื่อคายรอนโดย

คํานึงถึงทิศทางของลม

ปญหาการเงิน 1.สงE mailถึงนักศึกษา 

2.โฆษณาตามสํานักขาวตางทางทีวี

ฝกงานกับบริษัทตางชาติ

5 ระบบความปลอดภัยควรมากขึ้น ควรสรางหอในใหเพียงพอตอความ

ตองการขอนักศึกษาเพราะนักศึกษามี

ความตองการเปนจํานวนมาก

- - -

6 ทรัพยพากรสารสนเทศดานมัลติมีเดียร 

และสื่อสิ่งพิมพบางอยางยังไมเพียงพอ

ตอความตองการของนักศึกษา 

อุแกรณสื่อการสอนในหองแลป

คอนขางเกา

7 มีการใหคําปรึกษาทางดานการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพในอนาคต

มีหนังสือพิมพประจําสถาบัน

1



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

8 อยากใหมีตนไมใหญๆๆเพิ่มความรมรื่น

9 ดี ดี ดีมาก พอใช ดี

10 1.อินเทอรเน็ต 

2.สถานที่อานหนังสือ

สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาไมควร

รอนเกินไป สกปรกเกินไป อาจจะทําให

เกิดความเคลียดความหงุดหงิดได

- - มีการฝกงานจริง

11 คลอง ที่ไหลผาน สกปรก มาก ๆๆๆ

12 ควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพภายใน

สถาบัน เชน มีการทําความสะอาดปาย

ภาควิชาตางๆ(ปายภาควิชาโยธาดวยนะ

ครับ) ทาสีตึกตางๆเพื่อใหดูนาศึกษา

เนื่องจากตึกบางสีลอกหมดแลว

ขอชื่นชมรุนพี่มากๆเลยครับ

13 อยากใหจัดซื้ออุปกรณสารสนเทศเพิ่ม ตองการใหเพิ่มสถานที่ออกกําลังกาย

ใหมากขึ้น

อยากใหมีอาจารยแนะแนวคอยปรึกษา

แกไขปญหา

อยากใหจัดซื้อตําราจําพวก TEXT 

BOOKตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้นครับ

อยากใหเพิ่มการจัดตลาดนัดพบ

แรงงานมากขึ้น

14 การจัดการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย ที่

มีความรวดเร็วมากๆ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

15 อยากไดศูนยหนังสือในสถาบันมาก 

ชอบอานหนังสือ แตตองออกไปซื้อ

คอนขางไกล

ขาวหมกไกหองอาหารติดแอรปรุงจาก

สีผสมอาหารกับผงชูรส ไมใช

เครื่องเทศจากขมิ้น

--- อยากใหมี Website ที่รวบรวมเอาขอมูล

ของสถาบันในหลายๆสวนไวดวยกัน 

ตอนนี้เว็บรองของสถาบันเยอะมาก แต

กลับมีคนรูจักนอย

---

16 อยากมีมีอินเตอรืเนตWiFi แรงๆ เพื่อ

สะดวกในการคนหาขอมูลแลวเนตไม

กระตุก 

ในการโหลดไฟดขอมูลมา 

ดานlab อยากใหมีอุปกรณที่ทันสมัย

มากขึ้น ของเกาอยากใหโละออกครับ

17 บันทึกสิ่งที่อาจารยสอรไปแลว หรือ

อาจารยอัดมาใหนักศึกษาสามารถกอป

ปไปดูได

ภายในสถาบีนมีตนไมเยอะๆ ขาวสารการวิจัยใหมๆที่เกิดขึ้น มีกิจกรรมไปดูการทํางานใน

ตางประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชไดใน

ไทยได

18 ควรปลูกตนไมใหมากกวานี้เพื่อความ

รมรื่นและสรางบรรยากาศในการเรียน

19 - - - มีที่ฝกงานใหเลือกเยอะ

20 อยากใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอม

โดยรอบของมหาลัย เพราะจะทําให

สถาบันนาอยูมากยิ่งขึ้น

อยากใหมีการเพิ่มทุนในการศึกษาตอ

ตางประเทศ

21 - - - การกระจายสื่อ ขาวสารใหกวางขวาง -

22 อุปกรณที่ทันสมัยในแตหละภาค
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

23 ขอตนไมใหรมเงาเยอะๆ

24 ดีอยูเเลว ลาดกระบังรอนมากควรมีตนไมให

เยอะกวานี้

- - ดีเเลวคะ

25 อินเตอรเน็ต ชวยเร็วกวานี้หนอย 

มีเว็บ  E-learning เพื่อใหศึกษาไดงายขึ้น 

หอสมุด เปด 24 Hr จะดีมากโดยเฉพาะ

ใกลสอบ

ใหมีการสงเสริมทางกีฬาที่หลากหลาย

มากขึ้น หรือ สรางศูนยกี่ฬาที่รองรับ

กีฬาทุกชนิด

ควรมี จิตแพทย ประจําเพื่อ บําบัด 

สุขภาพจิต ของ นศ เพื่อไม ให นศ 

เครียด กับ การเรียน เพื่อน แฟน มาก

เกินไป จนทําใหตอง Suicide จบชีวิตลง

ควรมีใหบริการหอง คอม ไว ตามจุด

ตางๆ ใหมากขึ้น ทําให นศ เขาถึง

ขอมูลไดงายขึ้น

จัดให นศ ทุกชั้นป สามารถฝกงาน ได 

โดยใชประสบการณ ความรูที่เรียนมา 

ประยุกตใช เพื่อแกปญหา ในการทํางาน

 เปนกิจกรรมที่ไมเปนการบังคับ

26 -- -- -- -- --

27 --------- --------- ------ -------- ------

28 อยากใหปรับปรุงหองน้ําใหถูก

สุขลักษณะมากขึ้น

29 ดีแลว คับ ดีแลว คับ นาจะมี ที่แบบวา  สายสําหรับโทร 

เพราะ บางเรื่องเปนเรื่องเฉพาะบุคคล

ดีแลว คับ ดีแลว คับ

30 ดี ดี ดี ดี ดี

31 อยากไดหองสมุดใหญกวานี้ แลวมี

หนังสือที่พรอม และทันสมัย

32 ควรจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึก

ศึกษาไปเรียนตอยังตางประเทศ

33 -

34 ควรมีใหพอตอความตองการที่มีมากขึ้น ควรมีลานกีฬาที่หลากหลายดวยชนิด

กีฬา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

35 - สนามกีฬาในรม - การอัตเดตเวปไซต ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน

36 อยากมีที่ที่เงียบสงบไวอานหนังสือ

หรือนั่งเลน เชนที่ที่มีตนไมเยอะๆ

37 อยากใหสถาบันของเรามีความรมรื่น

มากกวานี้***********

38 - - - ควรมีจุดประกาศขาวสารของคณะ

สาขาตางๆเปนของตัวเองและเปนหลัก

แหลง เปนแหลงขาวสารหลักขอ

นักศึกษา

-

39 มีความพรอมในดานของเครื่องมือและ

สื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณมี

มาตรฐาน

ดีมาก  เปนกันเอง หองสมุด / แหลง IT

40 มีการอัดวิดิโอการสอน หรือบันทึก

เนื้อหาที่ใชสอน ในกรณีที่สรุปตามไม

ทัน

ปลูกตนไมใหรมรื่นขึ้นอีก เปลี่ยนธงที่

หอสมุดกลางดวยคะ ขาดนาเกลียดมาก

คิดวาดีอยูแลว อัพเดตขอมูลการศึกษาตอใหเยอะขึ้นอีก

 อาจไมตองมีทุนก็ได

ดีแลวคะ

41 ดีมาก ดี ดีมาก ทั้งรุนพี่นักศึกษาตลอดคณะครู

อาจารย

ดี ดีมาก มีกิจกรรมใหทํามากมาย

42 ตนไม นาจะเยอะกวานี้ครับ รอน อยากใหเว็บไซดทํางานเเละออกเเบ

บไดดีกวานี้ครับ

43 โปรเจคเตอร ที่ชัดเจนกวานี้ ปลูกตนไมเยอะๆ พัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของ

นักศึกษา

- อยากใหมีมากกวาเว็บบอรด .. กับฝาย

กิจการนักศึกษา

-

5



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

44 ควรใหมีการยืมอุปกรณในการทดลองที่

เกี่ยวของกับการเรียน

ควรมีการจัดระบบสิ่งแวดลอม

โดยรอบหอพักใหปลอดอบายมุข

- ควรจะมีแหลงขาวสารการจัดหาบุคคล

เพื่อเขาทํางาน ตามกระแสของ

ตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงาน

สากล

-

45 แอรควรเย็นขึ้น (หองเรียน ไมใช หอง

ประชุม)

- ควรใหการปรึกษาเรื่องการเรียน การ

สอน ของอาจารย 

เพื่อใหนองๆเขาใจไดมากขึ้น และจะ

ไดไมติดโปร ดวย

- ไมคอยวาง เพราะคงตองมุงเอาความรู

เยอะกวา

46 มีความเห็นวาลาดกระบัง ใชวาจะมี

ตนไมนอย แตที่ ดูแหงแลง คงเพราะ

ขาดการดูแลอยางดี 

 

อาจดวยเหตุผลของเรื่องงบประมาณจึง

ไมสามารถทําไดเทา มหาวิทยาลัย

เอกชน อยากให ลาดกระบังดูรมรื่น

กวานี้ 

 

และบางสวนที่รกก็ไมควรปลอยใหรก

เพราะอาจมีสัตวอันตรายเขา

ไมอยากใหรุนพี่ชวนรุนนองกินเหลา อยากใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง ดานกิจกรรม สงเสริม ทักษะใน

สาขาวิชาของตน เพื่อนําสูความเปนมือ

อาชีพ เมื่อจบการศึกษา

47 ตองการ WiFi / Wireless แรงๆ fitness / gim require

48 มีการอัด วีดีโอการสอน ไมเก็บบริการคา ฟกเนก มีสํานักงานทุนการศึกษาตางประเทศ มี อานหนังสือ หองสมุด ออนไลท มีการจัดแขงขันใน มหาลัย โดยมีรางวัล

เปนตัวลอ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

49 อยากใหมีสถานที่ออกกําลังกาย(ฟต

เนส)ที่เขาถึงงาย (ไมใชไปอยูบนตึกชั้น

5)  แบบวาอยูบนพื้นดินนี่ . . .. 

แลวก็อยากใหปรับสระวายน้ําใหลึก 1.8

 เมตรคับ 1.2 ไมไหวจริงๆ

อยากใหมีขอมูลการรับเขาฝกงานใน

บริษัทตางๆ แบบ เยอะๆ จะไดไมตอง

แยงกัน ครับ . .

50 สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

เพียงพอกับความตองการ

บรรยากาศภายในหองเรียนและสถาบัน มีสถานที่ฝกงานจริงใหเลือกตามความ

เหมาะสม

51 ระบบInternetที่ดีและทั่วถึงกวานี้ นาจะมีตนไมใหญๆในถถาบันมากกวานี้

52 สํานักทะเบียน ตอง เพิ่มความรวดเร็ว

ในการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา

ใหสามารถเขาหาขอมูลในอินเตอรเหน็

ตไดอยางรวดเร็ว

53 ไมมี

54 อยากใหมหาลัยมีตนไมเยอะๆครับจะ

ไดรมรื่นเหมือนมหาลัยอื่นๆ 

55 - -

56 อยากไดศูนยหนังสือที่มีหนังสือ

ครบถวนหลากหลาย

อยากใหมีตนไมภายในมหาลัยมาก

กวานและโรงอาหารที่มีคุณภาพ

ตองการใหมีอาจารยมาแนะนําควบคู

ไปกับรุนพี่

ตองการรายละเอียดหนังสือที่เปน

ประโยชนตอการศึกษา อยากใหมีการ

แนะนํา

ตองการใหรุนพี่ศิษยเกามาแนะนํา

อาชีพการทํางานจากหลากหลายอาชีพ

เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจและ

เปาหมายการศึกษาในอานาคต
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

57 มีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ

มากมาย พรอมทั้งคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิ

สถาบันมีขนาดใหญกวางขวาง มีอากาศ

โปรงสบาย

58 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

59 - - - ควรนําขอมูลตางๆในแตละคณะขึ้น

เว็บบอรดของสถาบันฯ

-

60 - ใหสถาบันรมรื่นมากกวานี้ - - -

61 อยากใหสงขอมูลมาทางระบบทะเบียน

ที่เปนกลองขอความสวนตัวของนศ. 

หรือทางอีเมลของนศ.

62 มีรานหนังสือมากกวานี้ ดีอยูแลว - อยากใหประชาสัมพันธมากกวานี้ ใหฝกงานบอยขึ้น

63 อยากใหมีบริการรถรับสงฟรี ทั่วสถาบัน อยากใหมีจอประกาศขาวสารขนาด

ใหญ ตามจุดตางๆ

64 ควรปลูกตนใหมากขึ้น เพราะอากาศ

บริเวณนั้นรอนมาก

65 หนาจะมีจัดติวปรับพื้นฐานให 

มากๆๆๆๆๆกวานี้คับ เพราะจะไดมีพื้น

กอนขึ้นปหนึ่ง จะไดไมตองเคียด

จนเกินไป

อยากใหสรางสนามกีฬาใหเพียงพอ

ตองความตองการของนักศึกษาคับ

อยากใหรุนพี่ มาคอยชวยจัดติวนองๆ

เยอะๆคับ มากกวาที่จะไปนัดกันกิน

เลี้ยงหรือวาเชีย 

ขาวสารบางที่ไมคอยทั่วถึงคับ บางคน

รูบางคนไมรู

นาจะมีเยอะๆคับ จะไดชวยให

นักศึกษานําไปใชในชีวิตจริงได

66 นาจะมี่หองlapที่เพียงพอตอนักศึกษา มีตนไมที่ไหความรมรื่นมากกวานี้
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

67 มีหนังสือที่ครบครัน - ใหคําปรึกษาอยางละเอียด ตรงประเด็น - จัดใหมีการจัดใหฝกงานในตางประเทศ

ใหมากขึ้น

68   มีเเหลงที่อานหนังสือสงบ  มีสถานที่

จัดกิจกรรมที่เพียงพอ เเละเหมาะสม

การออกกําลังกาย มีอาจารยประจํากลุมหรือมีอาจารยที่มี

ความถนัดดานการใหคําปรึกษา

โดยเฉพาะ

ทุนตางๆๆๆๆ   การฝกงาน   การออก

นอกสถานที่   

 

-

69 มีมลพิษทางรถยนตที่ขับผานเยอะมาก

ตรงคณะวิสวกรรมศาสตร 

มีหอพักในใหพอกับความตองการ

70 มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย รณรงคใหออกกําลังกาย มีอาจารยใหคําปรึกษาโดยตรง เว็บไซต มีการจัดศึกษาดูงานมากขึ้น

71 อยากใหมีจํานวนหองน้ําเยอะกวานี้ 

เพราะมีนิสิตในคณะแตละชั้นปเปน

จํานวนมาก และอยากใหมีตนไมเยอะ

กวานี้จะชวยลดความรอนภายใน

บริเวณไดพอสมควรและใหความรม

รื่นแกสถาบัน

72 มีศูนยใหการปรึกษาทาง Internet มีการรวมมือกับบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อ

เปนประสบการณ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

73 ดานอากาศครับ อากาศรอนมากครับ 

แตก็ขอบคุณมากครับที่มีแอรเยอะ

อยากใหขอมูลขาวสารในอินเทอรเน็ต 

อัพเดทใหเร็วหนอยครับ แตบางครั้ง 

ผมไมทราบวาผมตองการหาขอมูลที่

ตองการจะหาในอินเทอรเน็ตที่หัวขอ

ไหนครับ

อยากใหพัฒนาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

ครับ

74 wi-fi แรงๆ

75 อยากใหมีตนไมมากขึ้นกวาเดิม การใหคําปรึกษาดานศึกษาตอ

ตางประเทศ

76 ตองการWIFIที่มีความเร็วมากกวานี้

ครับ เนื่องจากคดิวาเปนสถาบัน

เทคโนโลยี จึงควรที่จะมีความทันสมัย

ทางดานอินเตอรเน็ตใหมากกวานี้

-สรางสนามฟุตบอลที่เยอะขึ้น เนื่อง

จากน.ศ.ที่เลนกีฬานี้มีเปนจํานวนมาก

เกิน 

-ตองการใหปลูกตนไมใหรมเย็นมากๆ 

รอนมากๆครับ

มีการสงไปฝกงานในที่ใหญๆ ทําใหได

ประสบการณมากๆ

77 รานขายหนังสือตางๆและอินเตอรเน็ต

แรงๆ

- จัดศูนยใหคําปรึกษาในหลายๆจุด - ควรแจงใหทราบในหลายจุดและ

หลายๆทาง

78 มีอุปกรณที่ทันสมัย มีความเปนอยูที่ดี มีรุนพี่คอยใหคําปรึกษาที่ดี มีความทันสมัยสูง มีโตรงการหลากหลายนาสนใจ

79 จัดระเบียบการจารจรภายในบริเวณ

สถาบันใหดีขึ้น

อยากไดกระดานขาวประจําคณะขนาด

ใหญ

80 รถสงภายในมหาลัย ระหวางคณะ บอน้ําสะอาดตางๆ สิ่งประดับตกแตง

สถานที่ที่ดูดีมีราคา หรือสรางสรรค

ใหคําแนะนําเรื่องเรียนตอตางประเทศ 

เรียนตอปริญญาตรี-โท-เอก

หอง e-learning ที่เพียงพอตอความ

ตองการ

โควตาศิษยเกาเขาทํางานที่ตางๆ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

81 มีทุนการศึกษาใหกูยืมเพื่อศึกษาตอ

ตางประเทศ

82 ตนไมภายในสถาบันนอยมากจึงทําให

มีอากาสที่คอนขางรอน 

อยากใหปลูกเพิ่มเพราะจะทําให

บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น

83 อุปกรณ ครบครัน - - - -

84 ทางสถาบันควรจะตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูพักอาศัยภายในหอในอยาง

ละเอียดถี่ถวน เนื่องจากมีกรณีที่

นักศึกษาบางคนที่ทางบานมีฐานะ

คอนขางดีแตกรอกใบสมัครดวยขอมูลที่

เปนเท็จ ซึ่งทําใหนักศึกษาจํานวนหนึ่ง

ที่มีความจําเปนที่จะตองพักอาศัย

ภายในหอในตองไปพักที่หอนอกซึ่ง

85 ควรมีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา

86 หองสมุดเฉพาะสาขาวิชา โรงยิมเพื่อออกกําลังกาย จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา มีระบบสงขาวสารผานทางsms จัดใหมีการฝกอบรม

87 ควรมีระบบ wifi ที่รวดเร็ว และ ทั่วถึง

ทั้งมหาลัยมากกวานี้

88 อยากใหมีหองสมุดที่ชั้นลางในหอพัก

ในสถาบัน ทุกอาคาร

อยากใหมีซิมโทรศัพทของสถาบัน เพื่อ

แจงขาวสารตางใหกับนักศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

89 อุปกรณบางชนิดก็มีอายุมากแลว จึง

ใชไดบางไมไดบางอาจตองมีการซือ

ใหมมาเปลี่ยน

- -

90 1.อยากใหสถาบันมีตนไมเยอะๆเพื่อให

ความรมเงามากกวานี้ 

2.มีหองน้ํามากกวานี้

91 webboard สถาบันเขาขอชื่อใชงานยาก

อยากใหมีระบบที่งายกวานี้

92 การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม - - - -

93 นาจะมีหองคอมพิวเตอรมากขึ้น นาจะมีตนไมมากขึ้น จะไดดูรมรื่น

94 สถานที่ออกกําลังกาย การที่มีงานรองรับ

95 คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ท - - ควรจะมีแหลงขอมูลที่เขาถึงงายและ

เห็นเดนชัด

-

96 อยากใหมี สิ่งอํานวยความสะดวกที่ 

ทันสมัย และพัฒนาอยูเลื่อยๆ ครับ

อยากใหมีเพียงพอตอความตองการ ครับ อยากใหมีแพทย คอยมาปรึกษา หรือ

อาจารย อยางนอยๆ เรียกไปคุย เทอม

ละครั้ง

อยากไดมีมาตลอด แลว ทราบขาวโดน

งาย

มี การฝกงาน จริง ที่นักศึกษาตองการ

97      

98 อยาตัดตนไม ปลูกไวเยอะๆเพราะ แดด

รอนมาก

ใหมีทางเลือกตอตางประเทศเยอะๆ

99 ตองการความรมเย็น ของตนไมอยาง

รุนแรง

ตนไมนอยมาก ดีเยี่ยม ขอความรุที่เปนประโยชนืแกชีวิตจริงๆ

หนอยละกันคับ อยาเอาไปสอบ

ฝกการจริงจัง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

100 การทําแล็บที่ทันสมัย ตนไม ควรกระจายขาวสารใหมากๆ ควรแจงผานทางE-Mail การฝกงานที่มีคุณภาพ

101 จําเปนตองพัฒนา อินเทอรเน็ต ให 

ครอบคลุมทุกที่ในสถาบัน

ปลูกตนไมเพิ่มเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่ม

ความรมรื่น  รอบๆสถาบันมีแหงน้ํามาก

 แตสกปรกเกิอบทุกแหลง ควรบําบัด

ใหสะอาด  

 

รณรงค ใหรานคารอบๆสถาบันเลิก

จําหนาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล   เพิ่ม

จํานวนรานคา รานอาหารรอบๆหอพัก

สถาบัน

ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องเรียน 

ทุนการศึกษา การกูยืม ขอทุนไป

ตางประเทศ

102 - หอพักนักศึกษาชาย นาจะมี มากกวานี้ - - -

103 อินเตอรเน็ตคอนขางชา ตึกเรียนตาง ๆมีบางตึกคอนขางเกามาก

นาจะทาสีตึดใหม 

อากาศคอนขางรอนเพราะตนไมนอย

มากๆ

104 ดี ดี

105 วีดีโอบันทึกการสอน เพื่อการดู

ทบทวนหรือดูเมื่อขาดเรียนดวยความ

จําเปน

รถรับสงไปคณะฟรี - - -

106 ที่โรงอาหารราคาอาหารยังสูง

107 หองสมุด
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

108 สื่อการเรียน เครื่องมือที่ทันสมัย โรงอาหาร ความสะอาด โรงเลนกีฬา เรื่องวิชาการ การใชชีวิตในการทํางาน

จริง

ระบบสารสนเทศที่ดี เครื่องมืออุปกรณที่พรอมสําหรับใชงาน

109 เลือกเวลาเรียนเองได มีรถไฟฟามาถึงในมหาลัย

110 หาขาวยาก

111 สิ่งที่มีอยูในสถาบัน เพียงพอตอกระผม

เเลว

สิ่งที่มีอยูในสถาบัน เพียงพอตอกระผม

เเลว

ควรใหคําปรึกษาอยางละเอียดเเละ

กระจาง เพื่อนักศึกษาไมเกิดการสับสน

สิ่งที่มีอยูในสถาบัน เพียงพอตอกระผม

เเลว

สิ่งที่มีอยูในสถาบัน เพียงพอตอกระผม

เเลว

112 อยากใหสถาบันสงเสริมการปลูกตนไม

ใหรมรื่นเปนรมเงาใหนักศึกษา ลดอุณ

ภูมิแ UV กาซ CO2

113 เพิ่มสื่อที่ทันสมัยใหมากขึ้น จัดฝกงาน

114 - สถานที่ใน สจล. ควรปลูกตนไมเพื่อ

ความรมรื่นและเพื่อความผอนคลาย  

อีกทั้งทําใหบรรยากาศในการเรียน

การศึกษานาเรียนยิ่งขึ้น

- - -

115 จุดบริการ  Internet  ควรมีใหมาก

กวาเดิม  และสามารถใชงานไดงายขึ้น  

และมีความเร็วที่สะดวกสามารถใชงาน

ไดอยางทั่วถึง

ในเขตมหาวิทยาลัยควรปลูกตนไมให

รมรื่นมากกวานี้  เพราะแดดรอนมาก

ควรมีการประชาสัมพันธให

หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ใหมีการพัฒนาโครงการดีๆ  ที่จะ

สามารถพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

116 มีพื้นที่บริการ WiFi internet กระจาย

ทั่วทั้งสถาบัน อํานวยความสะดวกใน

การสืบคนหาขอมูลไดในสถานที่ตางๆ

สรางสถานที่เลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น - เพิ่มรูปแบบการกระจายขาวสารใหมาก

ขึ้น เนื่องจากนักศึกษาบางทานที่พัก

อาศัยในหอพัก มิไดนําเอาคอมพิวเตอร

สวยตัวไป จึงไมสามารถติดตามขอมูล

ขาวสารในอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว

นัก

-

117 อยากให สถาบัน มีสิ่งแวดลอม พวก

ตนไม เยอะๆ เพื่อใหรมรื่น

118 หอพักนักศึกษามีนอย ควรจัดทําเพิ่มอีก 

เพราะ หอนอกแพงเหลือเกิน

119 ปรับปรุงตึกและอาคารใหอยูในสภาพ

ที่นาใชงาน ทาสีใหม ทําความสะอาด

หนาตาง กระจก ใหใหมอยูเสมอ เปนตน 

มีอุปกรณปองกันที่ดีตอนทําแลป

ตนไมที่ใหรมเงา 

ทางเดินที่กันแสงแดด 

น้ําพุ

120      

121 อยากใหมีตนไมมากกวานี้ สง SMS

122 นาจะมีตนไมเยอะเพื่อความรมรื่น

123 คอมพิวเตอร เลนบอล รองรับงาน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

124 ตองการใหสถาบันจัดรถรับสงแอร

พอรทลิงค 

เพื่อที่จะสะดวกตอการเดินทาง 

125 เพิ่มสนามฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ

126 รานเครื่องเขียน  รานชุดนักศึกษา หองน้ํา   เขตปลอดบุหรี่  คําปรึกษาในเรื่องการประกอบอาชีพ

ในอนาคต

 มีการประชาสัมพันธเรื่องโครงการ 

กิจกรรมตางๆอยางทั่วถึง

 มีคายการอบรมเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพตางๆ

127 ขอ บาแล ในรั้ว สถาบันฯ สักหลัง

128 มีระบบอินเตอรเน็ตที่มีความเสถียร 

มั่นคง ระบบไมลมงาย

- - มีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง การฝกงานที่ตรงตามสาขาที่ตัวเอง 

กําลังศึกษา

129 . . . . .

130 ควรมีหองอินเตอรเน็ตสวนกลางที่

สามารถใหนกศึกษาไดใชคนควาหา

ความรูไดอยางทั่งถึง  และเพียงพอตอ

ความตองการของจํานวนผูตองการใช

งาน

- - - -

131 หอพัก(ใน)มีนอยเกินไป ทําให

นักศึกษามีคาใชจายมากขึ้นซึ่ง 

นักศึกษาบางคนอาจจะเดือดรอนใน

เรื่องคาใชจาย

132 internet highspeed 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

133 จมีสาถนที่ไวใหรุนพี่จัดติวรุนนอง

เยอะๆ

สถานที่ออกกําลังกาย ไมเพียงพอตอ

นักศึกษา

มีการแนะแนวอยุบอยๆ เสียงตามสาย จัดหาสถานที่ฝกงานและหลังจบงานมี

การหางานให

134 มีสนามกีฬาด เอื้ออํานวยตอการออก

กําลังกายมากๆ

135 book teacher sport teacher internet book book

136 - อยากไดตนไมแถบวิศวะ - - -

137 ดี มาก เปนอยางยิ่ง 

 

 

พอใช เหมาะแกนักศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก

138 หองสมุด อุปกรณกีฬา ใหคําปรึกษาเรื่องการเรียน ขาวทุนการศึกษาและขาวการเรียน ทํางานหรือฝกงาน

139 เพิ่มเติมระบบสารสนเทศ ใหมากขึ้น 

และทันสมัยมากขึ้น

สถานที่ออกกําลังกายไมเพียงพอตอผูใช ไมทราบขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับดานการ

ใหคําปรึกษา หรือ แมกระทั่งอาจารยที่

ปรึกษา คือใคร

ควรประกาศ เรืองทุนการศึกษา ให

ทราบโดยทั่วถึงมากกวานี้ ครับ

-

140 - - - เว็ป บอรดควรมีรอัพเดธขอมูลขาวสาร

เปน็นประจํา

มีการจัดโครงการเรียนรุเพื่อนเปน

พื้นฐานใหกับ นศ.

141 ควรมีการจัดอุปกรณ laboratoty ให

นักศึกษาไดทําเพียงคนเดียวรึแค 2คน

จัดแขงขันกีฬาระหวางคณะภายใน สจล. ควรติดประกาศแจงเตือนเหตุการณ

ตางๆโดยทั่วถึง รึไมก็มีบอรดขาวสาร

กลางที่นักศึกษาทุกคนสามารถพบเจอได

142 ความเเรงของสัญญาณอินเตอเน็ต
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

143 อุปกรณของบางหองเรียนยังไมสมบูรณ ควรตบเเตงสถาบันใหสวยงามกวานี้ 

เนนปลูกตนไมเเบบเปนระเบียบ

ยังไมทั่วถึง ประชาสัมพันธนอยไป

144 นาจะมี รถรับสงนักศึกษาไปยังตึกเรียน

ตางๆที่ตองเดินทางไปไกลๆ

มีการผอนผันความตึงเคียดในดานการ

เรียน การใชชีวิต ใหกับนักเรียน เพื่อให

ใชขีวิตในรั้วมหาลัยไดดียิ่งขึ้น

อยากใหมีการใหคําปรึกษาดานการ

เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยใหมากๆ มีการ

ใหกําลังใจในการเรียน เพื่อใหมีความ

กระตือรือรนอยากที่ตะประสบ

ความสําเร็จ

ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ

รายละเอียดของสถาบันใหมากกวานี้ 

เพื่อใหเปนที่เขาใจไดงาย

มีการพาไปดูงานนอกสถานที่ เพื่อนทํา

ใหเด็กมีประสบการชีวิตมากขึ้น

145 อยากไดอุปกรณที่ทันสมัยในการเรียน อยากใหมีตนไมเยอะๆ อยากให อ. สอนสนใจนักศึกษา

มากกวานี้

อยากใหหนังสือมากๆ อยากใหเมื่อจบแลวมีงานดีๆทําทุกคน

146 อยากใหจัดหาหนังสือสําหรับวิศวกรรม

(หรือหนังสือทั่วไป)ที่อัพเดทขอมูล

เรื่อยๆ

อยากใหประชาสัมพันธอัพเดตขาวสาร

ทั้งในและนอกสถาบัน หรือจัดสถานี

วิทยุสถาบัน(ถาหากยังไมมี)

147 มีหองเรียนที่ทันสมัย มีสนามบอลเพิ่มขึ้น มีอาจารยที่ดี แนะนําไดดี มีอินเตอเน็คความเร็วสูง มีการจัดกิจกรรมตางๆ

148 ดีอยูแลวครับ ดี ควรใหมีคําแนะนํามากยิ่งขึ้น ควรประกาศมากยิ่งขึ้น ดี

149 อยากใหรุนพี่บางคนเขาใจในเรื่องบาง

เรื่องที่รุนนองไมอยากกระทํา(เพราะ

มันผิดศลิ)

150 ตําราเพิ่มเติม แหลงกีฬา การเรียน  การแนะแนว  การติววิชาการ

 -ติวภาษาตางประเทศ

มีมุมอาหนังสือพิมพ แนะแนวอาชีพ

151 อยากไหมีหอพักในมากกวานี้  เพราะ  

ปลอดภัย และประหยัดคาใชจาย

ทุนและ  การกูยืม    ยังไมเพียงพอ  ตอ

นักศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

152 อยากใหมีสภาพนาเรียนกวานี้ในบาง

หองเรียนเพื่อสูตอ ระบบสากล

อยากใหโรงอาหารไมแออัดแและอยาก

ติดแอร และ เมื่อฝนตกเดินทางลําบาก 

ทางเดินบางแหงไมมีที่กันฝนเลย

อยากเห็นเปนรูปอธรรมกวานี้ อยากใหมีโครงการสงเสริมการ

คมนาคมมากวานี้

อยากใหมีหนวยงานหลายๆแหงมา

สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและการ

รับเขาทํางาน

153 รุนพี่เปนสิ่งจําเปนมากๆครับ

154 สื่อการเรียนออนไลน  

สอนติวเพิ่มจากหองเรียน

มีการแนะแนว การเรียน การทํางาน มีการแนะแนว การเรียน การทํางาน สื่อการเรียนออนไลน ทุนเรียนดี  

สนับสนุนดานการเรียนตอในระดับที่

สูงขึ้น  

สนับสนุนงบประมานในการทําการวิจัย

  ทําการทดลอง

155 sefs efsefs

156 ดี ดี ดี ดี

157 อยากไดอินเตอรเน็ตฟรี ไวใชงาน อยากไดอินเตอรเน็ตฟรี ไวใชงาน อยากไดอินเตอรเน็ตฟรี ไวใชงาน อยากไดอินเตอรเน็ตฟรี ไวใชงาน อยากไดอินเตอรเน็ตฟรี ไวใชงาน

158 Dมาก d d d d

159 ควรที่จะมีหนังสือ ใหยืม เพียงพอ กับ

จํานวนนักศึกษา

ควรจะตรวจเรื่อง สูบบุหรี่ในหองน้ํา นาจะประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

เพื่อใหนักศึกษา ไดเขาไดงาย

นาจะมีบทเรียนอยู ใน เวบรายวิชา ทุก

วิชา เพื่อที่จะไดศึกษานอกเวลาได

ควรจะพานักศึกษาไปดูงานที่เกี่ยวของ

กับคณะเพื่อเรียนรูงาน

160 การสอนพิเศษ ตรวจสุขภาพทุกเดือน ใหพี่รหัสใหคําปรึกษาทุกอาทิตย ใหบริการinternet ประชาสัมพันธ

บอยๆๆ

การเขาคาย

161 อยากใหแตละคณะมีหองพยาบาลเปน

ของตนเอง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

162 อยากใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาบอยๆ 

163 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมในบางตัว

ที่เกามากแลว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกตนไมเพิ่มขึ้น จัดพื้นที่ใหนักศึกษาไดขอคําปรึกษาได

อยางทั่วถึง

เพิ่มการประชาสัมพันธขาวสารใหมาก

ขึ้น

จัดโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อ

เตรียมพรอมเขาทํางานจริง

164 ไมมีขอคิดเห็น ไมมีขอคิดเห็น ไมมีขอคิดเห็น ไมมีขอคิดเห็น ไมมีขอคิดเห็น

165 ควรจะซอมแซมอุปกรณการทดลองใน

ดานตางๆใหมีความสมบูรณเพื่อเอื้อตอ

การเรียนรูนั่นเอง

166 มีมากพอสําหรับรองรับนักศึกษาทุกคน ก็ดี อาจารยและรุนพี่ทุกคนใหคําปรึกษาดี

มาก

ก็มีหอสมุดและอินเทอรไวบริการ มันก็มีชมรมตางๆเพื่อเขาไปใชเสเสริม

คุณภาพชีวิต

167 cbgbgc cbcgb cb cbggbc cbgb

168 อยากใหมีหองที่ใชติวเขมในการเรียน 

มีผูรูหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาให

ความรูในรายวิชาที่ยาก นอกเวลาเรียน 

หรือมีอาจารยมาติวเขมกอนสอบนอก

เวลาเรียน

มีหอพักนักศกึษานอยมาก ไมเพียงพอ

ตอความตองการ ทําใหตองไปอยูหอ

นอก ซึ่งมีราคาแพงมาก เปนการเพิ่ม

คาใชจายใหแกครอบครัว

มีการประขาสัมพันธดานนี้นอยมาก 

ควรใหมีการออกใหบริการทุกเดือน 

เพราะการมาเรียนที่นี้ทุกคนตอง

ปรับตัวใหมหมด

ควรมีเอกสารขาวสารแจกฟรีทุกอาคาร 

เพื่อใหไดรับรูขาวสารตางๆ ภายใน

สถาบันในแตละเดือน

ควรมีการเชิญผูประกอบการมาให

คําแนะนําแกนักศึกษามากกวานี้

169 ปลูกตนไมเพิ่ม ลดระยะเวลารับนอง

170 ตนไมนอยมากคะ นอยมากจริงๆนะคะ

 ทําใหการเดินไปในแตละที่ ตองเจอ

แสงแดดที่รุนแรงตลอดทั้งวัน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

171 อุปกรณการเรียน สภาพแวดลอม นอกสถาบัน ศึกษาดูงานที่ตางประเทศ

172 อยากใหมีเพียงพอตอ จํานวน นักศึกษา อยากให สถาบัน มีรมเงามากกวานี้ มีรุนพี่ใหคําปรึกษามากมาย เยอะพอสมควร เยอะ

173 ไมมี ไมมี

174 n/a-no comment อยากใหมีตนไมใหความรมรื่นเยอะ ๆ n/a-no comment n/a-no comment n/a-no comment

175 นาจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี และ

พรอมมากกวาปจจุบัน  มีสื่อใหมๆมา

ใหนักศึกษาเสมอ

176 ปลูกตนไมเยอะๆ เพื่อความรมรื่น

177 มีจักรยานใหยืมปนไปเรียน

178 อยากใหมีตนไมมากๆ จะไดมีรมเงามาก

179 งุงินาาาา

180 ที่เงียบๆ สะดวก ควรที่จะครอบคลุม ดีมาก ควรจะมีบาง

181 ดี มีนอย ไมมี ดี ควรมีมากขึ้น

182 คอมพิวเตอร สนามกฬา สวนสาธารณะ ควรมีมากกวานี้ ยังไมทั่วถึง ควรมีใหหลากหลายกวานี้ ควรจัดคาย และมีการประชาสัมพัน

อยางทั่วถึง

183 ดี ดี ดี ดี ดี

184 ควรมีอยูทั่วมหาวิทยาลัย ควรมีอยูทั่วมหาวิทยาลัย ควรนําผูที่มีความรู ประสบการณมาให

คําแนะนํา

ควรมีอยูหลายๆที่ ควรมีอยูทั่วมหาวิทยาลัย

185 - - - -

21



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

186 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดี

187 หนังสือ สภาพแวดลอม พี่รหัสและครูอาจารย คอมพิวเตอร การทดลอง

188 หะ หะ หะ หะ หะ

189 คอมพิวเตอร ฟตเนส อาจารย วารสาร สิ่งพิมพ ใหฝกงานนอกสถานที่

190 มีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งไวเพื่อหาขอมูล ควรมีสนามกีฬาเพิ่ม เรื่องโครงงาน ควรมีบอรดประกาศ

191 รถ .. .. .. ..

192 อินเตอรเน็ตไวเลสฟรี เพิ่มพื้นที่สีเขียว อยากไดคําปรึกษาจากรุนพี่ๆที่จบไปแลว โทรทัศนใตตึก จัดไปศึกษาดูงานในโรงงานตางๆ

193 มีบอรดตามภาคตางๆแนะนํา

ทุนการศึกษา และโครงการตางๆ

มีการฝกงานจริงในระหวางการเรียน

194 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

195 วิชา computer and programming ควร

จัดการเรียนการสอนในหองที่มี 

คอมพิวเตอร ในทุกๆ sec

196 นอยครับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

197 ปรัยปรุงระบบ ปรัยปรุง ปรัยปรุง ปรัยปรุง ปรัยปรุง

198 เ

199 ควรจะมีการใหยืมสื่อการเรียนการสอน

 Notebook

ควรจะมีรานหนังสือ และสถานที่ให

อานหนังสือ

ควรจะมีการใหคําปรึกษาการใชชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย และการเตรียมตัวกอน

เขาสอบ

ควรจะมีการประชาสมัพันธใหมากกวานี้ ควรใหนักศึกษาไปฝกงานตามสถานที่

ตางๆ

200 หองสมุดดีดี ที่ออกกําลังกาย พี่ๆ เวบไซท คาย
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

201 ควรมีจุดอานหนังสือเยอะๆ อยากใหครูเปนคนที่คอยใหคําปรึกษา

กับเด็กที่กําลังเปลี่ยนแปลง

202  

203 i7uiui

204 ดานอาคารเรียนบางสถานที่ ตนไมชวยสางบรรยากาศใน เด็กไมคอยกลาไปปรึกษาเทาไหรหนัก ควรปรับปรุงระบบขาวสารใหทันสมัย

กวานี้

ควรมีการหาสถานที่ฝกงานลองรับ

ใหกับเด็ก

205 หองสมุดที่นี่ดีมาก มีหนังสือมากมายให

เลือกอาน เปนเชนนี้ตอไปดีอยูแลว

สําหรับสถานที่ออกกําลัง มีเกือบครบ

ทุกประเภทกีฬาก็จริง แตบางชนิด ก็ไม

คอยไดรับการดูแลสนามเทาไร

ตองการใหมีการใหคําปรึกษาทางดาน

การเรียน มาก

ตองการใหมีการประชาสัมพันธในบาง

เรื่องมากกวานี้ เพราะนักศึกษาบางคน 

ไมสามารถเขาอินเตอรเน็ตมารับ

ขาวสารได

ตองการใหมีการจัดศึกษาดูงานนอก

สถานที่มากๆๆ

206 ดีแลว หอพักในนองจัง ไมเห็นมีเลย ดีแลว ดีแลว

207 หองสมุดคณะ รมเงาในสถาบัน ปญหาเรื่องการเรียน เวป คาย

208 อยากใหมีรานอินเทอรเน็ตในมหาลัย

209 หองสมุดของมหาลัย ของคณะ และ

รานหนังสือ

สิ่งแวดลอม บรรยากาศทีรมรื่น สถาพยาบาล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 

ดานสุขภาพ 

พี่ในชุมนุมวิชาการ ใหคําปรึกษาเรื่อง

การเรียน

ในเว็บไวซของมหาลัย โครงการตักบาตร

210 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

211 คอมพิวเตอร เกาเกินไปครับ ซื้อใหมจะ

ดีตอรุนนองครับ

23



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

212 หอ 

เรียนบางหองแอรพังหรือไมเย็นหอง 

เรียนควรแอรใชการไดหรือมี

ประสิทธิภาพ

213 รุนพี่ใหความชวยเหลือดีมาก

214 อินเตอรเนตควรทั่วถึงทั้งสถาบัน สภาพแวดลอมภายในคณะควรรมรื่น

กวานี้

ดีอยูแลว ควรมีบอรดใหติดขาวสารตามจุดตางๆ ดีอยูแลว

215 มีกิจกรรมพัฒนาประสบการณใหมาก

ยิ่งขึ้นและประกาศใหรูอยางทั่วถึง

216 ใหมีการจัดโดยที่รุนพี่พบรุนนอง มีการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษา

217 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

218 เพิ่มความหลากหลายของหนังสือใน

หองสมุด

ปรับปรุงตึกกิจกรรม ยังไมคอยมีการประชาสัมพันธใหเห็น

ทางดานนี้

ควรเพิ่มใหมีทุนที่หลากหลาย ควรเพมโครงการใหมากขึ้น

219 internet ในสถาบันเปดใชฟรี อาหารมีประโยชนตอสุขภาพ มีที่ใหความรูเกียวกับเรื่องตองๆ ควรประกาศกระจายกวางขึ้น ดีอยูแลว บลาๆๆๆๆ

220 สัญญาณ wifi ไมถั่วถึง ควรปลูกตนไมมากกวานี้

221 - - - ทําใหนักศึกษา มีประสบการณที่มากขึ้น -

222 คอม สนามกีฬา

223 ระบบอินเตอรเนตไรสายความเร็วสูงยัง

ไมดีพอ

- - - -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิศวกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

224 การ เรียน

225 ดี ดี ดี ดี ดี

226 ตามดานบนครับผม ตามดานบนครับผม ตามดานบนครับผม ตามดานบนครับผม ตามดานบนครับผม

227 e-lerning ฟตเนส ตูจดหมาย บอรด ติว

228 อุปกรณการเรียน

229 ในหอพักไมมีสัญญาณโทรศัพท

230 มีพอสมควร อยากใหมีตนไม

เยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดี นาจะประกาศใหชัดเจนกวานี้ ดี

231 ควรมีรถโดยสารสําหรับรับสง

นักศึกษาภายในสถาบัน เพื่อความ

สะดวก

มีศูนยออกกําลังกายที่ทันสมัยและมี

กิจกรรมดานกีฬา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 ตองการขอมูลระเบียบและกําหนดการ

ตางๆที่แมนยํา เชื่อถือไดจากแหลง

เดียวกันคะ

2 อยากใหมีการปรับปรุงสภาพอาคาร

และการตกแตงภายในของอาคารเรียน

วิจิตรศิลปใหดีขึ้นกวานี้คะ เพื่อ

วิสัยทัศนที่ด ีสรางบรรยากาศให

มหาวิทยาลัยดูนาอยู

แนะนําเรี่องทุนการศึกษาตอ อยากใหมีการแนะนําเรื่องอาชีพตางๆที่

นักศึกษาสามารถทํางานไดหลังจบ

การศึกษาแลว

3 ภายใตอาคาร เรียนหรือในตึกที่

ผูปกครองมานั่งรอ หรือที่นักศึกษามา

ทํางาน ควรมีพัดลมกระจายอยางทั่วถึง

โรงอาหารของคณะสถาปตย นาจะปรับ

ใหดูดีขึ้นกวาเกา

- - -

4 ควรมีการจัดสรางศูนยพัฒนาความถนัด

เฉพาะดานเพิ่มมากขึ้น

จัดสรางสถานที่ออกกําลังกาเพื่อ

นักศึกษา

มีบุคลากรที่สามารถใหคําปรึกษา

เฉพาะดานแกนักศึกษาที่มีปญหาได

มีบอรดเพื่อแจงขาวสารใหแกนักษาได

อยางทั่วถึง

จัดงานเชิญชวนศิษยเกาแลวบริษัท

ตางๆมาใหความรูทางวิชาชีพแก

นักศึกษาปจจุบัน

5 อยากใหมีตนไมเยอะๆ ระหวางถนน

6 - ชมรมที่ยังไมหลากหลายในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต และ 

สภาพแวดลอมตางๆ อยางเชนความรม

รื่น ของอาคาร

- เว็บบอรด facebook -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

7 ควรอยางมากที่จะมีใหทั่วถึง - - ควรประกาศทั้งใน ใน Internet และ

นอก Internet กลาวคือ น.ศ. บางคนไม

มีคอมพิวเตอร

-

8 ดีแลว พอใช ไมคอย มีใครปรึกษา ตอง หาเอง สวน

ใหญ

การ กระจายขาว บางครั้งไมทั่วถึง  

อยากใหมี ปาย ประกาศใหญ ๆ สักอัน 

เพื่อ ที่ใครผานไปมาจะ ได เห็น กันชัดๆ

 จะไดบอกตอได

ดแีลว

9 สถานีตํารวจ

10 อยากใหสถาบันจัดการระบบ

สารสนเทศใหเขาถึงงายกวานี้ การ

กระจายขอมูลยังไมคอยทั่วถึง สําหรับ

บางคนที่ไมไดใชอินเตอรเนตใน

ชีวิตประจําวัน

สถาบันควรปรับปรุงภูมิทัศนให

สวยงาม รมรื่นมากขึ้น

มีการใหคําปรึกษากับนศ. และอยากให

เพิ่มความเขมแข็ง อันหนึ่งอันเดียวและ

ภูมิใจในความเปนสถาบัน

อยากใหมีการกระจายขาวสารใหทั่วถึง

มากกวานี้

มีการสงนศ ออกไปฝกงานและ ทํา

กิจกรรม ประกวดตางๆ

11 อุปกรณการเรียนที่มีคุณภาพ

12 คิดวามีมากเพียงพอตอความตองการแลว - - - -

13 เพิ่มกีฬาทุกประเภทใหแกนักศึกษาเพื่อ

รองรับความตองการทุกรูปแบบ

จัดสงขาวสารขอมูลเขาอีเมลลของ

นักศึกษาเพื่อใหไดรับรูขาวสารอยู

ตลอดเวลา

จัดหางานพิเศษใหนักศึกษาที่ตองการ

ทําอยูตลอดเวลา

14 มีที่ออกกําลังในคณะ

15 ตนไม
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

16 อยากใหมีสถานออกกําลังกายในทุก

คณะครับ 

ไมจําเปนตองกวางตามมาตรฐาน 

อยางเชนสนาม บาส และ บอล เอาแค

พอเลนกันไดกพอครับ 

จะไดไมตองไปเลนรวมสนามใหญซึ่ง

แยงกันเลนแนนอน

17 โรงอาหารที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

18 โรงอาหารของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร อยากใหปรับปรุงเล็กนอยใหดู

สดชื่นคะ

19 ควรมีหอพักใหเพียงพอที่จะไมทําให

อึดอัดและคับแคบเมื่อตองทํางานตางๆ 

เพราวาพอก็ดูจะมีเยอะแตไมรูจะอัดกัน

ไปทําไม

การกระจายขาวสารขอมูลนาจะให

ครอบคลุมกวางขวางและชัดเจนกับทั้ง

ในเมืองและตางจังหวัดดวยเพราะบาง

คนไมไดมีโอกาศมากนักในการใช

อินเตอรเน็ตนะครับ

20 อยากใหปลูกตนไมเยอะกวานี้เพื่อรมเงา

 จากสภาวะโลกที่รอนขึ้นคะ

มีอาจารยที่นักเรียนสามารถเขาถึง

ปรึกษาไดตลอดเวลา

อัพเดตเวบอยูบอยๆ

21 ตองการใหมหาวิทยาลัยรมรื่นให

มากกวานี้ มีตนไมเยอะๆ

ดานอาชีพในแตละสาขาที่จบออกไป
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

22 คิดนอกกรอบ แตกตาง ไมมีหลักสูตร

ตายตัว

23 ดี ดี ดี ดี ดี

24 well it's ok i really never ask for that, so i don't 

know

already good not already try it too

25 ระบบอินเตอรเน็ตควรมีความเร็ว

มากกวานี้

การลงทะเบียนวิชาเลือกควรเปดโอกาศ

ใหลงตามที่ตองการไดครบ

26 ตองการดูแลที่ทั่วถึง

27 อยากใหสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

สามารถใชได ไมชํารุดหรือขาดแคลน

ใหมีการจัดตั้งสถานที่หรือระยะเวลาที่

จะใหคําปรึกษา กับนักเรียนที่อยากจะ

ปรึกษาในทุกๆดาน

ก็อยากใหมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง

 หรือมีการติดประกาศทั่วมหาลัย

ก็อยากใหมีทัศนศึกษาเพื่อใหไดไป

เห็นสิ่งตางๆ

28 ตึกสถาปตยอุตสาหกรรมทรุดเเลว 

นาจะบูรณะ คะ

29 wifi

30 รถรับสง

31 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

32 ผมอยูคณะสถาปตย ซึ่งมีการสรางตึก

ใหมที่ทันสมัย 

 

เเตเทบไมมีโอกาสไดใชตึกนั้นเลย

อยากใหทําหอในเยอะๆ  

 

คุณภาพดีๆ ราคาประมาน3500-4500

มีการฝกงานในองกรที่มีชื่อเสียง

33 ok ok ok ok ok
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

34 อาคารและสถานที่บางแหงควรไดรับ

การบูรณะมากกวานี้ เชนอาคาร

ปฏิบัติการที่สําคัญๆเชน อาคาร

ปฏิบัติการของคณะวิศวะ 

หรืออาคารปฏิบัติการของคณะสถาปตย

 (Shop) มีสภาพทรุดโทรมมาก ควรให

การดูแล ปรับแตง หรืออาจขยายเพื่อ

รองรับนักศึกษา 

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

อยากใหสถาบันปรับสภาพทางภูมิ

สถาปตยกรรมใหเหมาะสมในเรื่อง

อากาศที่รอน และโรงอาหารบางแหง

เล็กเกินกวาที่นักศึกษาจะใชบริการได

เต็มที่ คณะสถาปตยนั้นมีโรงหาหารที่

เล็กมาก มีเพียง 4 ราน ทําใหนักศึกษา

บางคนไมไดทานขาว อันจะเกิด

อันตรายแกนักศึกษาได

อยากใหมีการจัดการแนะแนวและ

อัพเดทขาวสารทางการหางาน และการ

ทํางานแกนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อให

พวกเขาสามารถวางแผน หรือปรับตัว

ไดทันทวงทีตอสภาพการรองรับของ

ตลาดแรงงาน อาจเปนการเชิญศิษยเกา

ที่ทํางานในสายงานนั้นๆมาให

คําแนะนําแกรุนนอง หรือจัดทําสถิติ

การหางานเป

35 คอมพิวเตอรตองมีจํานวนมากกวานี้ โรงอาหาร อาหารไมหลากหลายและ

ไมอรอย

รุนพี่ใหคําปรึกษาดีแลว ตองประกาศหลายๆดาน ใหมีการฝกงานดูงาน

36 อยากไดตนไมมากกวานี้คะ 

ใหรมรื่นหนอย มันรอนคา 

 

จริงจังนะเนี่ย

37 ดูแลอุปกรณบางอยางที่ชํารุด ขาด

แคลนในแตละสาขา

สงเสริมการเลนกีฬา อาจารยปรึกษาไดทุกคน นาจะมีการแจงประชาสัมพันธแบบ

ลําโพง เพราะวาครั้งนักศึกษาไมรูวามี

ขาวสารอะไรบางในการติดบอรด

กอนจบก็ไดนักศึกษาฝกงานหรือ ดู

แหลงงานที่จะทํา

38 ควรมีหองเรียนที่เปนระเบียบมากกวานี้

 มีรานอาหารเยอะกวานี้ ใหเทากับคณะ

วิศวะ

ดี ดี ควรมีรานขายหนังสือพิมหนังสือตางๆ

ที่อยูในมหาลัย และ ติดทีวีที่โรงอาหาร

ใหทั่วถึง

ดี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

39 หองเรียนปรับอากาศ และ 

สภาพแวดลอมโดยรวม

ไมมี ไมมี ทาง อินเตอรเน็ต ฝกงานนอกสถานที่

40 พรอม ดี ดี ดีพรอม ดีเยี่ยม

41 นาจะมีตนไมเยอะๆ

42 หอง ที่นั่งไมพอจํานวน นักศึกษา มลพิษ มาก

43 หองมัลติมีเดีย เครื่องปรับอากาศ มีอาจารยแนะแนว หองสมุด โครงการแลกเปลี่ยน

44 ก็ดีคะ ก็ดีคะ ดีมากคะ ก็รวดเร็วดีคะ ก็ดีคธ

45 อยากไดรถรับสงในมหาลัย อยากใหออกกําลังกาย - - -

46  มาก ดี ดี ดี ดี

47 ไมทราบ

48 12 -

49 หองที่เรียนแอรพังครับ - - - -

50 ดี

51 หนังสือ จักรยาน เพื่อน คอมพิวเตอร งง

52 ดีแลว ดีแลว ดีแลว ดีแลว ดีแลว

53 ดี ดี ดี ดี ดี

54 แอรในหองคณะสถาปต บางดวย - - - -

55 อินเตอรเนต โรงยิมนาจะกวางขวางกวานี้ ดีเยี่ยม เปนแหลงขอมูลที่ดีมาก -

56 ควรปรับปรุงโรงอาหารคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรใหใหญขึ้นและมี

หองน้ําที่มีมาตรฐานใหมากขึ้น

57 ok ok ok ok ok
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

58 สนามบอล ตนไม อาจารย หองสมุด เกมสและ นันทนาการ

59 Note book นาจะมีใหยืมสําหรับคนไมมี ศูนยคอมพิวเตอรนาจะมีเพิ่ม

60  

61  

62   

63 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

64 ตึกเพิ่ม โรงอาหารเพิ่ม อาจารเพิ่ม หนังสือเพิ่มมากขึ้น รถเขามหาลัยฟรี

65 หนังสือเพิ่ม โรงอาหารเพิ่ม บริการเพิ่ม หนังสือเพิ่ม รถฟรีเขาสถาบัน

66 ดี ดี ดี ดี ดี

67 ดี ดี ดีครับ เพิ่มหองสมุด ดี

68 ดี ดี ดี ดี ดี

69 ดี ดี ดีมาก ดี ก็ดี

70 อยากใหมีหองสมุด ในภาควิชาตัวเอง

ดวย

มีถังขยะทั่วมหาลัยเพราะจะไดไมตอง

ทิ้งขยะไมเปนที่

อาจารยใหคําปรึกษาดี นาจะมีอินเตอรเน็ตรอบๆๆบริเวณ

หอพักของมหาลัย

มีการจัดฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหกับ

นักศึกษา

71 - รอน - ฝากประชาสัมพันธขาวสารอะไรๆ ให

เร็วกวานี้หนอย นาจะดีนะครับ

กิจกรรมรวมกันของทุกคณะ ทั้งสถาบัน

72 คอมพิวเตอรมากขึ้น ปลูกตนไม มีครูที่ปรึกษา รณรงคสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติจริง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะสถาปตยกรรมศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

73 เครื่องมือเครื่องใชของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มีสภาพที่เกาและ

ขาดอุปกรณที่สงเสริมทางเทคโนโลยี 

และมีจํานวนนอย

มีกิจกรรมสรางสรรคใหพี่นองไดทํา

รวมกันดี

มีครูที่ใหคําปรึกษาไดดีเเละสั่งสอนให

ความรูได

ยังกระจายไมทั่วถึงบางและการ

ประชาสัมพันธนอยไป

ไดประสบการณทางการใชชีวิตมากขึ้น 

เเละรูจักการเรียนในรูปแบบที่ตนเอง

ชอบมากขึ้น

74 อาคารเรียนจํากัดเวลาในการเปด-ปดเร็ว

เกินไป

75 ควรมีรานขายอุปกรณการเรียนคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรมากกวานี้ 

โดยเฉพาะรานขายสีน้ํามัน อะครีลิค 

และผาใบเฟรม ใหใกลกับสจล.

- - - ควรมีการจัดงารนประกวดวาดภาพ

เรื่อยๆของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร เรื่อยๆ ทั้งใหโอกาสนักศึกษาป1

 ดวย
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 อยากใหมีรถเมลฟรีภายในสถาบัน

2 ควรจะมีศูนยการเรียนรู ที่เอื้ออํานวย

ตอการศึกษาและสถานที่สงบ รมรื่น ที่

ใหนักศึกษาไดพักอาศัยหรืออานหนังสือ

ควรจะมีศูนยอาหารที่สะดวกและ

สถานที่พักผอน

มีรุนพี่ที่คอยใหคําปรึกษา และดูแล เอา

ใจใส ดีมาก

ควรมีแหลงเทคโนโลยีที่เอื้อตอการ

เรียนรูและฝก ทดลอง เพื่อที่จะพัฒนา

ในแนวทางที่จะไปใชจริง

ควรจะมีการจัดนักศึกษาไปดูขั้นตอน

และประสบการณจริงจากสถาน

ประกอบการณ

3 - นาจะติดพัดลมเพดานหอพักพัดลมและ

แยกหองน้ํา

- - -

4 มีการปรับปรุงคุณภาพและเอาใจใส

หลักสูตรและนักศึกษาอยูตลอดเวลา 

ทั้งทางดานขาวสารการดูงานของแตละ

สาขาวิชาชีพที่จําเปนตอการเรียนรูของ

นักศึกษาในคณตางๆอยางเต็มที่ เพราะ

ผมเปนเด็กบานนอกอยากเรียนรู

เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ

มีศูนยกีฬาและออกกําลังกายที่พอเพียง

สําหรับนักศึกษา สถานที่พักผอนใน

สถาบันที่รมรื่น

อยากใหมีประชาสัมพันธที่ดีตลอดไป 

มีการใหคําปรึกษาดานตางๆอยางเปน

กันเองทั้งจกคณาจารยและรุนพี่ใน

สถาบัน

ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดกิจกรรมทางดานวิชาชีพ

ของแตละคณะหรือมีรานคาของทาง

สถาบันที่จําหนายอุปกรณที่มีคุณภาพ

และราคาถูกสําหรับนักศึกษาใช

ประกอบวิชาเรียน

5 คอมพิวเตอรคนควาขอมูล สนามกีฬาของคณะแตละคณะ มีจุดประชาสัมพันธเพื่อใหคําปรึกษา

โดยตรง

หองสมุดของคณะครุศาสตรื

อุตสาหกรรม

6 คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สนามกีฬาของคณะ

7 Internet Teacher Internet
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

8 อยากจะใหหอสมุดกลางมีเวลาทําการ

ที่มากขึ้น เพราะ นักศึกษาบางคณะเวลา

เลิกไมเหมือนกานและเปนเเหลง

คนควาใหกับ นศ ตลอดเวลาถาเปนไป

ไดอยากจะใหเปดทําการ 20 ชั่วโมงตอ

วัน

9 นักศึกษามีความสะดวกสบาย ทั้งดาน

การเรียนรูและการทดลองปฏิบัติจริง

ศูนยกีฬาเปนที่หนาพึงพอใจเพราะ

นักศึกษาสามารถใชเวลาใหเกิด

ประโยชน

อาจารยเปนกันเองทําใหเด็กอยากเขา

ไปรับคําปรึกษา

10 ตนไมนอยไปหนอย กลางวันแดดรอน

มาก อยากใหมีตนไมมากกวานี้, 

หอสมุดกลางไมมีหนังสืออานเลน

จําพวกนิยาย หรือแกรมมาภาษาตางๆ 

เลย

11 คอมพิวเตอร รานอาหาร อาจารย หองสมุด การฝกงาน 

 

มีการอบรม

12 ทางสถาบันไดมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่ดีอยูแลว

ไมมีขอเสนอคะเพราะทางสถาบันไดมี

การสงเสริมในดานนี้อยูแลว คือ

สถานที่ออกกําลังกาย

- - -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

13 ตนไมสวยงามดี ดูเหมือนจะเยอะแตมัน

ไมตอยรมรื่นซักเทาไหร

เห็นสวนใหญมีแตทุนของสาขาญี่ปุน 

สาขาอังกฤษยังไมเคยไดยินอาจารยพูด

ถึงเลยอะคะ แบบวาชิงทุนไปพัฒนา

ภาษาของเด็กครุอังกฤษอะไรแบบนั้น

14 นาจะมีรถเขาคณะที่ใหญๆ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

15 มีความสะดวกที่มากมาย ดี อาจารยทุกคนใหคําแนะนําที่ดีและ

ปรึกษาเรื่องตางได

ดี เปนโครงการที่ดี

16 มีอุปกรณการเรียนที่ดี  หองเรียนที่พรอม บรรยากาศดี  มีรถไฟผาน รถประจําทาง

  และเครื่องบิน

มีรุนพี่ที่ดีคอยใหคําปรึกษา ทางดานเว็บมหาลัย รวดเร็วฉับไว มีโครงการที่ดีเพื่อสงเสริมนักศึกษาใน

ดานกิจกรรม

17 ตองการสัญญาณอินเตอรเน็ต ไวไฟล  

ใหทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ตองการใหจัดโนตบุคใหนักศึกษาได

ยืมใชจนกวาจะสัมเร็จการศึกษา

อยากใหโรงอาหารมีอาหารที่

หลากหลาย และกวางขวางมากกวานี้ 

และอยากใหขยายหอพักใหมีหอง

เพิ่มเติม เพียงพอที่จะรับนักศึกษาที่

ตองการเขาพัก

อยากใหรุนพี่ เทคแครคอยดูแลเปนลาย

บุคคล แบบพี่รหัส จะไดมีการ

แลกเปลี่ยนแสดงความคิด แนะนํา ดูแล

ไดอยางทั่วถึง

อยากใหชัดเจนในการ บอกขาวสาร

เรื่องราวตางของทางมหาวิทยาลัย โดย

ที่ไมตองมีขั้นตอนที่ซับซอนมากจนทํา

ใหนักศึกษาเขาใจไดยาก

อยากใหเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคน

มีสิทธิ์ที่จะหาประสบการณการ ศึกษา

ตางประเทศ โดยที่ทางมหาวิทยาลัย พิจ

ราณาจากเกร็ด โดยที่ไมคิดคาใชจายใดๆ

18 ทางสถาบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายใหแกนักศึกษาดีอยูแลว

ทางสถาบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายใหแกนักศึกษาดีอยูแลว

ทางสถาบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายใหแกนักศึกษาดีอยูแลว

ทางสถาบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายใหแกนักศึกษาดีอยูแลว

ทางสถาบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายใหแกนักศึกษาดีอยูแลว

19 หอพักของนักศึกษาซึ่งเปนหอใน  

นาจะมีมากกวานี้เพื่อใหเพียงพอตอ

นักศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

20 - -  -   - นาที่จะจัดการดูงานนอกสถานที่ให

มากขึ้นเพราะการจัดดูงานนอกสถานที่

จะทําใหมีการพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพมากขึ้น

21 ควรมีรถรับสงนักศึกษาภายในสถาบัน

22 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนดี ควรมีกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตรของนักศึกษา

มี อาจารย ใหคําแนะนําในดานตางๆ มีปาย หรือ บอรด บอกขาวสารให

นักศึกษาทราบอยาทั่วถึง

จัดการดูงานนอกสถานที่แกนักศึกษา

23 อยากใหขยายหอพักนักศึกษาใน ให

เพียงพอตอความตองการ

24 หนังสือ กีฬา รุนพี่ อาจารย เว็บไซด ประกาศ หุนยนต

25 รถโดยสาร หนังสือ มีสํานักหองสมุด มีรุนพี่ที่ดีและอาจารยที่ใหคําปรึษาได หอสมุด 

อินเตอรเน็ต

มีโครงการที่ดี 

มีกิจกรรมที่ดี

26 เพิ่มหองคอม เพิ่มงานกิจกรรมกีฬา

27 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

28 ดี ลานกีฬา ดี ดีมากและไดรับประโยชนโดยตรง ดีคับนัศึกษาจะไดมีรายไดระหวางเรียน

29 ใหความสะดวกในการใชคนหาขอมุ

ลทางอนิเตอรเน็ตดีมากที่หองสมุดของ

คณะ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากไมมลภาวะ ดีมาก ใหประโยชนมากไดรูแหลงขอมูลที่ไว

และเทาทันเหตุการณ

ทําใหรูวาเราจะประกอบอาชีพอะไร

30 จุดนั่งพักตามทางมีที่กันแดด มีทางไวสําหรับรถจักรยาน มีรุนพี่ใหคําแนะนํา สะดวกรวดเร็ว มีการแนะแนว

31 มีจุดบริการ wi-fi (internet ความเร็วสูง)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

32 การเปดบริการอินเตอรเน็ตเปน

สิ่งจําเปนในการสืบคนขอมูลและหา

ความรูของนักศึกษา จึงเปนสิ่งที่ควรให

ความสําคัญ

สิ่งแวดลอม อาจารยที่ปรึกษาสามารถใหคําปรึกษา

เรื่องสวนตัวของนักศึกษาได

การประชาสัมพันธในกิจกรรมตาง ๆ 

ควรมีอยางทั่วถึง

การศึกษาดูงาน

33 มีอุปกรณในการเรียนที่ทันสมัยและ

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

มีกิจกรรมการออกกําลังกายบอยครั้ง

เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนมัยแกนักศึกษา

มีกิจกรรมดานจิตวิทยาบําบัดเพื่อผอน

คลายความเครียดจากการเรียน

มีการประชาสัมพันธและเผยแพร

ขาวสารที่ทั่วถึง

มีกิจกรรมศึกษาดูงานตามสถาน

ประกอบการที่มีชื่อเสียง

34 หองเรียน   note book ตนไมที่มากกวานี้และที่นั่งรัปทานอา

หารี่เพียงพอ และมีพัดลม

ขอผูรูจริง ที่สามารถใหคําปรึกษาไดดี

จริงๆ สามารถถาายถอดดวยความ

เขาใจที่ดี

internet ไดลองทําจริง คิดจริง

35 เทคโนโลยีใหมๆๆ มีบรรยากาสที่ดี ใหคําปรึกษาในทุกๆเรื่อง มีอินเตอรเน็ท มีการทําหุนยนตและสิ่งประดิษฐ

36 ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

37 - อยากใหเปดไฟสองสนามกีฬาใน

ตอนกลางคืน เพราะจะทําใหมีเวลาได

ออกกําลังกายเเละเลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

- ในโรงอาหาร ไมเขาใจพวกรุนพี่วา

ทําไมตองแบงแยกโตะทานอาหารดวย

วาเปนของสาขาอะไร

38 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

39      
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

40  

ควรมีการสงเสริมการเรียนรูในอาชีพที่

สามารถทําไดในอนาคตจากคณะที่จบ

ไป

41 สื่อในการเรียนการสอน สภาพแวดลอมของคณะและหองเรียน ควรมีอาจารยใหคําปรึกษา ติดประกาศแลวประสานบอกหัวหนา

หองใหรูในเรื่องที่จําเปนตอนักศึกษา

ควรมีการไปดูงานในสถานที่จริง

42 อยากใหแนะแนวสถานประกอบการที่

สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่

เรียน

ตองการฝกประสบการณในสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่

เรียน

43 นาจะมีเว็บไซตเพื่อเติมรายละเอียดแต

ละรายวิชาเพื่อใหคําปรึกษาตางๆ 

เกี่ยวกับการเรียน

44 - อยากใหมีกฎบังคับป 1 ใหอยูหอใน - - -

45 ตามที่สถาบันจัดไวก็ดีในระดับหนึ่งอยู

แลวครับ

สภาพแวดลอมหากมีการจัดที่หนังพัก

ขณะรอเรียนที่มีตนไมรมรื้นก็จะดีขึ้น

ครับ

ดีมากครับ จัดไวเพียงพอกับนักศึกษา ดีคครัลเพื่อนนักศึกษาจะไดมีพัฒนา

มากขึ้น
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

46 หอสมุดเปนไปไดอยากใหเปดวันเสาร-

อาทิตยดวย หรือ วันธรรมดาแตใหชา

กวา4โมงเย็น 

 

เพราะในเวลาที่เปด นักศึกษาที่มีวิชา

เรียนอยูจะไมสามารถใชได

47      

48 สนามกีฬาแตละคณะควรจะมีการ

ปรับปรุง

49 หองสมุดคณะครุศาสตรไมคอยทันสมัย สถานที่ออกกําลังกายไมคอยมากและที่

พักในเวลาทําการบานนักศึกษานอยมาก

- - -

50 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ

เรียนรู ใหมากกวานี้

หอพักนักศึกษาในสถาบันมีนอยเกินไป ดีมาก มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการขอ

ทุนการศึกษาใหมากกวานี้

ดีมาก

51 ดีคับผม เยี้ยมคับ ดี ดีคับ ดี

52 หองสมุดกลาง หองพยาบาล อาจารยที่ปรึกษา รุนพี่นําขาวสารมาบอก การฝกงานจริงในสถานประกอบการ

53 หนาติดพัดลมตามโรงอาหารตางๆ

หรือชอป

ดี

54 ตนไม
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

55 ควรจัดใหมีการเพิ่มสื่อสารเรียนรูแก

นักศึกษาใหเพียงพอตอความตองการ

56 ดี ดี ดี ดี ดี

57 เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  เชน 

อินเตอรเน็ตและดานคอมพิวเตอร
58 ควรที่จะมีใหมากขึ้นกวานี้ 

เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ

ในชวงมหาลัยใหมากที่สุด

ดีมาก ดีมาก พี่ๆ เพื่อนๆ คณุ อาจารย ดีมาก ดีมาก

59 ดีพอสมควร ก็พอใชได อาจตองหาวิธีเพิ่มการประชามสัมพัน 

ใหดีกวานี้

ดีมากๆ พอใชๆ

60 ตองมีระบบ   Wireless  ทั้งมหาลัย จัดนิทศการ ควรมีที่ปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ

นอกเหนือจากอาจารยที่ปรึกษา

ขาวสารที่เปนปจจุบัน สรางรายไดแกนักศึกษา

61 หองสมุดเคลื่อนที่ ศูนยพัฒนา IQ การใหคําปรึกษาเรื่องการประกอบ

อาชีพตางๆแกนักศึกษาเพื่อเปน

แนวทางในการวางแผนอนาคตตอไป

มีทุนใหไปเรียนตางประเทศ ใหโอกาสลองทํางานที่นักษาใฝฝน

อยากจะทํา

62 ดีอยูแลว - นจะมีอาจารยประจําชั้น หรือ หอง ให

นักศึกษาไวปรึกษาไดทุกๆเรื่อง ทั้ง การ

เรียน การใชชีวิต และเรื่องสวนตัว

นาจะมีเปนหนังสือพิมพ บอกขาวสาร

ตางๆ แจกนักศึกษาทุกคน ทุก1-2เดือน

-

63 ครูตางชาติ ครูที่ปรึกษากับนศ.ใกลชิดกัน รุนพี่ที่ประสบความสําเรจมาให

คําแนะนํา
64 จัดกิจกรรมการเรียนดานตางๆ หอสมุดกลาง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

65 โตะเรียนไมพอ ตนไมนอย อาจารยทุกคนใสใจดี หอสมุดใชสะดวกมากครับ ไมเห็นรูปราง

66 ทุนการศึกษา

67 ดี ดี ดี ดี ดี

68 ดีมาก ดี ดี นอยไปหนอย ดี

69 เงินทุนกอนโต

70 โตะ อาหาาร อาจารย คอม ดี

71 หองสมุดนาจะมีหนังสือใหมๆ สภาพแวดควรทําใหรมเย็น มีหองคอยใหคําปรึกษา มีการกระจายที่ทั่วถึงกวานี้ ควรมีทุกภาคเรียน

72 อยากใหเสริมการเรียนขึ้นอีก สภาพแวมลอมดีและมีกิจกรรมใหกับ

นักศึกษาที่ดี 

ปานการอยากใหเขาถึงกับนักศึกษาอีก

คับ

ดีคับไดติดตอขางสารของมหาลัยตางๆ ใหทั้งความรูและเขาเพื่อไปพัฒนาตอ

สังคมที่ดีคับ
73 ไมอยากใหปดปริญาตรีตอเนื้อง2ป ไมอยากใหปดปริญาตรีตอเนื้อง2ป ไมอยากใหปดปริญาตรีตอเนื้อง2ป ไมอยากใหปดปริญาตรีตอเนื้อง2ป ไมอยากใหปดปริญาตรีตอเนื้อง2ป

74 เปนสถานศึกษาที่ใหความรุดาน

นวัตกรรม  แตสัญญาณอินเตอรเน็ตก็

ไมคอยเสถียรเทาไหร  จนบางคนใหคํา

จํากัดความวา  เปนสถาบันเทคโน&

quot;โลวววววว&quot;ยี   

ดีคะ ยังไมเคยไปรับคําปรึกษาคะ  ยังตอบ

ไมได

ถาไมติดตามในเว็บของสถาบันก็คงไม

รูอะคะ

เพิ่งเขามาปแรกคะ  ยังใหคําตอบใน

เรื่องนี้ไมได

75 ก็ดี พอใช โอเคอยู ชาไปหนอย ใชไดเลย

76 โดยรวมดีแลวครับ โดยรวมดีแลวครับ แตอาจมีเวทีแสดง

ความสาสารถตางๆก็ดีครบั

โดยรวมดีแลวครับ โดยรวมดีแลวครับ โดยรวมดีแลวครับ

77 สิ่งแวดลอมรอบๆคณะ ดีครับ  - - -
78 บางสาขาวิชาควรแยกเปนคณะ

79 มีคะ มีคะ ดีคะ มีเยอะคะ ดีคะ

80 ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ดีมาก ดีมาก
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

81 อยากใหมีบริเวณที่เปนธรรมชาติ

มากกวานี้

อยากใหจัดกิจกรรมหรือ หาโอกาสทาง

อาชีพใหนักเรียนมากๆ

82 มีความตรงตอหลักสุตร   มีบรรรมเย็น คอนขางเขาถึงตัวอาจารยไดงาย มีหองสมุด ที่ดี่ถึง2หอง  มีโรงปฎิบัติงานคอยรับรอง 
83 อาหาร ดี ดีมาก อืม สุดยอด

84 ไมมี ไมมี ไมมี ดี ดี

85 ดี ไมมี ดี ดี ไมมี
86 มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พัฒนาการเรียนรู

87 อุปกรณืในการเขา Lab ยังมีบางLabที่

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และ

คอนขางไมทันสมัย

- ยังไมเห็นการใหคําปรึกษาหรือการ

ประชาสัมพันธยังไมครอบคุมตอ

นักศึกษาเทาที่ควร

ยังไมครอบคุมตอนักศึกษาเทาที่ควร -

88 หองน้ํา มีสิ่งแวดลอมที่นามอง สวยงาม เรื่องดานการเรียน มีอินเตอรเนทใหคนหาขอมูล มี

หองสมุดที่กวางขวามหนังสื อเยอะ

พาไปศึกษาจากเหตุการจริง ทดออง

ฝกงาน

89 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

90 สภาพแวดลอมภายในสถาบัน ไมคอย

สวยงามเทาไรนัก  คณะบางคณะดูแลว

ทรุดโทรม  ไมนาเรียน  เหมือนคณะ

รางๆ  ภายในคณะไมคอยไดรับการ

ปรับปรุง  เหมือนถูกลืม   การไดพบ

เห็นในครั้งแรกรูสึกวาไมนาติดเลย  ไม

นาเรียน  มหาวิทยาลัยนี้ไมสวยเลย  แต

พอเรียนมาก็ยังมีอย

10



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 การจัดทําแผนผังการเดินทางใน

มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น

การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ใหคําปรึกษาอยางตรงไปตรงมา มีการประชาสัมพันธในเรื่องตางๆอยาง

กวางขวาง

ควรใหโครงการตางๆที่ใหประโยชน

แกนักศึกษาในการดําเนินชีวิต

2 อยากมหทีสื่อการเรียนรูเยอะๆแลวใช

การไดจริง

ใหสงเสริมการอยุดวยกันแบบเปนกลุม

เปนสังคม

อยากใหมีการถามไถถึงปญหา

ตลอดเวลาใหกับนองใหมป1 เพราะ

อาจจะยังปรับตัวไมไดเกี่ยวกับการเรียน

อยากใหมีเทคโนโลยีใหมๆ อยากใหมีการปฏิบัติงานจริง

3 มีความพรอมในเรื่องการใหความรูเเก

นักศึกษาโดยมี หอสมุด คอมพิวเตอร 

ซึ่งมีผลตอการเรียนกับนักศึกษาเปนอัน

มาก

มีสถานที่ออกกําลังกายที่พรอม ทําให

นักศึกษามีรางกายที่เเข็งเเร็ง เเละผอน

คลายจากความเครียดในการเรียนได

อาจารยมีการใหคําปรึกษาที่ดีมาก เเละ

มีความหวงใยนักศึกษาเปนอยางดี

มีบอรดประชาสัมพันธในสถานศึกษา 

ทําใหนักศึกษารับรูขาวสารไดรวดเร็ว

มีการเเนะนําอาชีพในอนาคตของสาขา

การเรียนเเกนักศึกษาทําใหมีความ

เขาใจมากขึ้น

4 หองสมุด สถานที่ออกกําลังกาย ดี ดี ดี

5 ในสวนหอพักนั้นอยากใหมีการรองรับ

นักศึกษามากขึ้นอีก

ในสวนของเว็บไซตอยากใหมีการอัพ

ขอมูลใหทันกับเหตุการณเร็วยิ่งขึ้น 

เพื่อใหนักศึกษาไดรูขาวสารและเตรียม

ตัวตางๆทัน

6 Internet

7 นาจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวานี้ ดี ดี นาจะกระจายขาวสารใหมากกวานี้ ดี

8 จัดอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตร  เชน 

ภาควิทยาศาสตรการประมง  ไดลงพื้นที่

 ฝกเปนนักประดาน้ํา ในทะเล
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

9 - หอพักในควรจะมีหองน้ํามากกวานี้เพื่อ

ความสะดวกและความไวของนนักศึกษา

- - -

10 ดี ดี มีการแนะนําที่ดี ก็มีการบอกอยางชัดเจน เปนประโยชนดี ทําใหมีรายได

11 - - การเขาถึงตัวนักศึกาใหมากขึ้นและ

แนะนําสิ่งตางๆ

- -

12 ใหนักศึกษาเรียนโดยใหปฏิบัติจริง ผูใด

ใครเรียนสนใจดานใดเปนพิเศษ อยาก

ปฏิบัติจริงเรื่องใด ใหอาจารยสนับสนุน 

เชน ไปฝกการปฏิบัติ โดยไปฝกตาม

ตางจังหวัด ตามชนบท ที่ขาดเเคลน

ความรู และเครื่องมือ เพื่อฝกการเรียนรู

ใหมากขึ้น

13 ปลูกตนไมเยอะๆๆ - แนะแนวนองเยอะๆๆ แจกเอกสารเยอะๆ จัดทําคายตลอดหลักสูตร

14 - - - -

15 ดี ดี ดี สามารถหาขอมูลของมหาลัยไดงาย ดี เพราะจะทําใหนักศึกษามี

ประสบการณกอนทํางานจริง

16 อยากใหมรสื่อการเรียนเพพียงพอตอ

นักศึกษา

อยากใหมีการติดประกาศตามภาควิชา

หรือคณะเพื่อสะดวกแกนักศึกษา

อยากใหมีโครงการพัฒนาวิชาชีพทุก ๆ  

เดือน ถาเปนไปไดเพื่อความรู

ความสามารถของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

17 ดี 

 

ดี มีพี่ที่คแยใหคําปรึกษา มีเพื่อนไพๆชวยนําขาวมาเเจงอยูตลอดๆ จะชวยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

18 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

19 อุปกรณของหอพักชํารุด เชน โตะ เกาอี้

 มุงลวด และ สภาพเตียง ที่ มีเสียงดัง

รบกวน

20 หองสมุด หองคอมพิวเตอร สนามกีฬา ครู  อาจารย  รุนพี่

21 มีหองสมุดที่กวางขวางและเปดตลอด

ทําใหไดความรูเพิ่มเติมขึ้น

รุนพี่และเพื่อน พี่ๆแนะนําและใหคําปรึกษาที่ดี มีทุนใหกูยืมมากมาย มีการจัดศึกษาดูงานตางประเทศ

22 ดี ดี มีความรวดเร็ว ดี ดี

23 ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือออกกําลังกาย บริการอินเตอรเนท เว็ปไซไซด คาย

24 อยากใหทางสถาบันสงE-mailแจง

ขาวสารตางๆแกนักศึกษา

25 อยากใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

ใหมากกวานี้ เพื่อที่จะไดเรียนรูไดอยาง

เทาเทียมกัน

อยากใหมีบรรยากาศที่รมรื่น มีตนไม

เยอะๆและมีที่นั่งสําหรับพักผอน

เพียงพอตอนักศึกษา

อยากใหอาจารยที่ปรึกษาเขาใจและรับ

ฟงเรื่องราวรองทุกขหรืออธิบายการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาชั้น

ปที่1เขาใจอยางถองแท

อยากใหมีการประชาสัมพันธขาวสารที่

มีสาระและประโยชนใหแกนักศึกษา

ไดทราบกันอยางครบถวน

อยากใหมีการพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษาจากประสบกาณจริง

26 จัดหองเรียนใหสดชื่นสวยงาม จัด กลองรับขอความ เรื่องที่ตองการรับ

คําปรึกษา

มีบอรด น.ศ. ที่เห็นเดนชัดสําหรับน.ศ.

ที่ไมสามารถใชระบบสื่อสารคอมพิม

เตอรได
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

27 การมีโนตบุคใหยืมเรียน ควรมีโรงอาหารในคณะมากขึ้น พบกับอาจารยที่ปรึกษาบอยขึ้น มีที่ฝกงานที่กวางและมีมาตรฐานมากขึ้น

28 มีหอสมุดที่มีคุณภาพ ลานกีฬา มีอาจารยที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนํา มีบริการอินเตอรเน็ท 

กระดานขาวสาร

มีการฝกงาน

29 ควรบอกขอมูลแกนักศึกษาใหชัดเจน

30      

31 โรงอาหาร เพื่อน รุนพี่ กยส. เกษตร

32 เว็บไซต 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร

33 หองสมุด สถานที่เรียน อาจารย internet การอยูไดทั้งในและนอกกรอบ

34 มีตนไมที่ใหความรมรื่น มากกวาที่  

เเลวที่รถรับสงนักศึกษาเพื่อไปสง เเต

ละอาคารเรียน

35 รานหนังสือ

36 หองคอมพิวเตอร หลายๆๆที่ เยอะๆๆ - - - -

37 ww ww ww ww ww

38 - อยากใหมีตนไมเพิ่มขึ้นอีก - - -

39 computer

40 การพบกับอาจารยที่ปรึกษายังนอยไป ทุนเรียนตอตางประเทส

41 ควรจะมีบริการรถฟรีภายในมหาลัย บริการน้ําดื่มฟรี การประชาสัมพันอยางตอเนื่อง เนนปฏิบัติ

42 คอมพิวเตอร กีฬา รุนพี่ อาจารย อินเตอรเน็ต รุนพี่ อาจารย การไดศึกษาทดลองทําจริง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

43 มีแหลงคนควา เรียนรูดวยตนเอง 

เหมาะแกการศึกษา คณาจารยมีความ

รอบรูในวิทยาการหรือศาสตรแขนง

ตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูและคูณ

ธรรม

มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมสรรค 

ใหนักศึกษา ครบครัน

คณาจารยใหความสนใจและใสแก

นักศึกษาเปนอยางดี

มีแหลงขอมูลคนควา อยางครบครัน มีโครงการเพื่อพัฒนาทักษะคุณภาพ

ชีวิตแกนักศึกษาใหเกิคความรูและ

ประสบการณ

44 ดาน รถโดยสารภายในสถาบัน ควรจะ

ใหมี แบบ ทั่วถึง และ บริการอยาง

รวดเร็ว และ ปลอดภัย

- อยากใหรุนพี่ รหัส หรือ รุนพี่ของ แต

ละสาขา ใหคําปรึกษานอง โดยการ เลา 

ใหฟง หรือ รอนองถามแลวตอบ ก็ได

ควรจะจัดใหมี บอรดสื่อสาร หรือ 

ประชาสัมพันธ ใหทั่วถึงมากขึ้น

-

45 ชอบการคืนหนังสือของทางสถาบันคะ 

เพราะมีตูรับคืนหนังสือกระจายอยู

ทั่วไป มีปริมาณที่เพียงพอตอความ

ตองการของนักศึกษาดวย

อยากใหทางสถาบันเพิ่มหมอและ

พยาบาล รวมถึงชวงเวลาการรักษาให

เพิ่มขึ้นคะ

อาจารยที่ปรึกษาของทางสถาบันมีการ

ใหคําปรึกษาที่ดีมากคะ   แมจะเปน

นักศึกษาของที่นี่แคครึ่งนึงกอตาม

อยากใหทางสถาบันกระจายผูมีสิทธิ์ใน

การรับทุนใหมากกวานี้

อยากใหทางสถาบันขยับเวลาการ

ออกไปฝกงานใหเร็วขึ้น ไมไหวรอถึงป

3 อะคะ

46 หนังสือเรียนบางเลมที่ไมตองซื้อใหม

47 ดี ดีมาก ดี มีหารให ขอมูล ดีมาก ดีมาก

48 ควรมีสือการเรียนการสอนที่ทันสมัย

และแปลกใหมและตื่นเตนอยูตลอด

เพื่อใหนักศึกษามีความสนุกในการเรียน

 ไมเครียด

ควรมีกิจกรรมใหนักศึกษาไดทํารวมกัน

 เชนการออกกําลังกายหลังเลิกเรียน

เปนตน

คณะครูอาจารยและรุนพี่ใหความเปน

กันเองแกรุนนอง  และใหคําปรึกษาไดดี

ควรมีขาวใหมๆลงในอินเตอรเน็ตหรือ

เว็บบอรดของสถาบันดวย

ควรมีการศึกษาดุงานนอกสถานที่  เพื่อ

เปนการสรางประสบการณและความรู

ใหมๆใหแกตัวเราเอง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

49 - - - - อยากใหมีการพานักศึกษาไปฝกงานใน

สถานที่จริง ใชชีวิตอยูแบบชาวบานที่

ประกอบอาชีพเหลานั้นจริงๆเพื่อใหได

ถึงความรูสึกของชาวบานที่ประกอบ

อาชีพเหลานั้นเพื่อเปนเสมือนเครื่อง

เตือนใจในการทํางานจริงในอนาคต

50 อุปกรณและสื่อการเรียนที่ทันสมัย  เชน 

 แอคทีฟบอรด

เพิ่มจํานวนรถรับสงนักศึกษาของสจล.

ในพื้นที่ใกลเคียง  เชน  ซีคอนสแคว   

สุวรรณภูมิ   บางนา

การใหคําปรึกษาดานการเรียนผานสาย

ดวนของสจล.

อินเตอรเนตความเร็วสูง  และการ

อัพเดทขอมูลของสจล.ใหทันเหตุการณ

การจัดการอบรมระยะสั้นในหัวขอที่

ทันตอเหตุการณในชวงนั้น

51 อินเตอรเน็ต ดี ดี ดี มีครอบคลุม อยากใหมีเยะๆ

52 นําพวกเทคโนโลยีตางๆมาใชเพื่อ 

อํานวยความสะดวกสบาย

บรรยากาศรมรื่น อากาศดี กวางขวาง - อินเตอรเนต ฝกงาน

53 นาจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการ

พัฒนาการเรียนรูใหมากกวานี้

ดีอยูแลว ควรมีศุนยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใน

ดานตางๆใหมากขึ้น

นาจะมีการเพิ่มแหลงเรียนรูใหมีความ

ทั่วถึง   และมีการจัดตั้งแหลงขอมูลให

มีกฃความครอบคลุม 

นาจะมีการจัดอบรมดานการประกอบ

อาชีพแกนักศึกษา

54 ดี ดี ดี ดี ดี

55 ปรับปรุงหองน้ํา สกปรกกวาตอนอยู

มัธยม

ควรบอกเวบใหชัดเจนไมควรบอกแต

หนาเวบ

56 คอมพิวเตอร สนามกีฬา รุนพี่ บอรด กิจกรรมตางๆ

57 - - - - -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

58 การเรียนรูนอกสถานที่

59 หอสมุด อินเตอรเน็ต สนามกีฬา หองพักครู อินเตอรเน็ต บอรดตางๆ การอบรมตางๆๆดูงานน

60 ควรมี Internet ใหทั่วถึงมากกวานี้ ควรลดความแรงใหกิจกรรมรับนอง อยากใหมีรุนพี่ที่จบไปมานําแนะ

แนวทางทํางานหรือเรียนตอ

หอสมุดควรมีหนังสือหลากหลายมาก

หวานี้

แนนการฝกงานใหตางประเทศมากขึน

61 ดีแลว ดีแลว ผูที่ใหคําปรึกษามีสวนนอย ดีแลว รายละเอียดในโครงการบางอยางยังครุม

เครื่อ เชน จากรุนพี่ที่เลาวา การฝกงาน

ภาคฤดูรอน ยังใหรายละเอียดไมเพียงพอ

62 อยากใหติดพัดลมในหอใน ดี มีพี่นองใหคําปรึกษาดี ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน ดีคะ ไดประโยชนมาก คอนขางนอย

63 yfgb jklbjkgftcv jifvjuv JKBLBO;IJP'K'PJKHNJHBTFRE HGUHBIUNBL;KNM'OMOJ uygiuo'p[0h'oj]pk,[mklj  bfikb[oihn['inm[pm pmp'

64 มีครบถวนแตยังไมเพียงพอ ดี ดี ดี ดี

65 คอมฯ สนามกีฬา อาจารยภาค หอสมุดกลาง การไดลงมือปฏิบัติ

66 no no no no no

67 คอมพิวเตอร สนามกีฬา พี่ๆๆ บอรด กิจกรรม

68 รถประจําทางในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโรงอาหาร มีคนเยอะมากทําให

เวลาพักพรอมกันแลวจะเสียเวลากับ

การตองรอที่นั่ทาน

ควรมีพวกหองของอ.แนะแนว มีหอสมุดเพิ่มมากขึ้น ควรมีมานําเสนอแกนักศึกษา

69 ดี รมรื่น ดี ดีมาก ดี

70 มีอินเตอรเน็ตแบบไวเร็จในทุกๆๆ

พื้นที่ของสถาบัน

71 internet
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

72 ดี ดี ดี ดี ดี

73 ดี ดี ดี ดี ดี

74 การเดินทางไปตึกที่เรียนแบบวาไกล

มากคะ

มีที่ออกกําลังกายที่ดีอยูแลวแตไมเห็นที่

ออกกําลังการใหที่รมเลยคะ 

อยากใหรุนพี่หรืออาจารยใหคําปรึกษา

และมีเวลาใหนักศึกษามากวานี้ 

นักศึกษาจะไดไมเคลียดมากและจะมี

กําลังใจเรียนไดดีขึ้น

ควรติดขาวสารที่นักศึกษาป1บนบอด

ใหมากกวานี้คะ หรือเสียงกระจายตาม

สถานที่ตางๆ 

มีโครงการนอยมากนักศึกษาป1 ไมรู

เรื่องคะและเวลาเรียนก็นอยมาก 

75 - - -

76 เเจกโนตบุค รถ รุนพี่ใสใจรุนนอง อินเตอรเน็ต การฝกงาน

77 ดีอยูแลว อยากใหมีความสะดวกสบาย

แบบนี้ไปนานๆ

มีความถั่วถึงในการใหคําปรึกษา อยากใหมีแหลงบอกขอมูลที่ทั่วถึงกับ

นักศึกษามากกวานี้

มีคายที่สงเสริมประสบการณการ

ทํางานในอนาคตของแตละคณะ

78 อยากใหมีการพาแนะนําการทํางานใน

สาขาอาชีพแตละสาขา

79 อยากใหติดแอรในหองแลป

80 - ฟตเนตเยอะๆ (เครื่องออกกําลังกาย) อยากใหมีคนใหคําปรึกษาในทุกๆเรื่อง

และเปนผูรูจริง ไมวาจะเปนการเรียน 

งานทําจะไปทํา ปญหาสวนตัว

แจกใบปลิวเลยครับ อันนี้ดีมากๆ จะไดรูครับวาจะไป

ทํางานอะไร และอาจทําใหเราไดงาน

ในอนาคต

81 ควรมีรถเมล ภายในคณะใหมากขึ้น ^^ โรงอาหารควรติดพัดลม  รอนมากกก

82 ควรจะมีความสดวกใหมากกวานี่ ความจะมีที่ออกกําลังกายใหมาก ในเรื่องการศึกษา ทางดานอินเตอรเน็ต ควรจะมีการจัดการไปดูงานใหมาก

83 ควรมีที่ปรึกษาหลากหลาย 

 

เพื่อใหคําแนะนํา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 หอพักนักศึกษาใน(หญิง)(พัดลม)ควร

มีหองน้ําอยูในตัว เพื่อเพิ่มความสะดวก

 ปลอดภัย ใหแกนักศึกษาที่พักอาศัย

2 หนังสือใหมๆ มีฟสเนตในทุกๆคณะเเละมี

ประสิทธิภาพ

มีการบริการใหคําเเนะนําทุกๆสัปดาห

3 เพิ่มตนไม รอนมาก ๆๆๆ เพิ่มตนไม รอนมาก ๆๆๆ

4 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

5 เทคโนโลยีสาระสนเทศ การออกกําลังกาย การกีฬา อินเตอรเนต

6 สภาพแวดลอมอยากใหรมรื่นกวานี้ ใน

ทุกๆสถานที่ของสจล.

7 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

8 สื่อการเรียนการสอนที่สามารถดู

ยอนหลังได

อยากใหมีศูนยใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

 ดานการศึกษาตอ การทํางาน

ใหขอมูลขาวสารดานการศึกษาตอ 

ทุนการศึกษา และการรับสมัครงานตางๆ

มีโครงการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติงานจริง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

9 Application ทางการศึกษาที่รองรับกับ

ระบบ 3G บนโทรศัพทมือถือ

Flexible Changable  Evolvable Rules! - - อยากใหสจล มีสาขาวิชาที่สอนเกี่ยวกับ

 &quot;สื่อศิลปะ&quot; (Art Media) 

โดยเฉพาะ 

ปจจุบันเทคโนโลยี Digital Graphic 

และ Animation กําลังกาวหนาอยาง

รวดเร็ว พรอมกับความเปนไปไดอีก

มากมายที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ และ

อาชีพใหมๆ 

 

สิ่งที่เรียกวา &quot;เทคโนโยี

10 ดีครับ ดีครับ ไมทราบ ดีครับ ดีครับ

11 ใหคําปรึกษาดานทุนศึกษาตอใน

ตางประเทศ

12 ไมมีคับ นาจะมีตนไมเยอะเยอะคับ ไมมีคับ ไมมีคับ ไมมีคับ

13 ... ... ... ... ...

14 อินเตอรเน็ต หองน้ํา มีการใหคําปรึกษาในเรื่องเรียนตอ มีบอกขาวสารในเว็บบอรด มีการฝกงานนอกสถานที่

15 ความเร็วของอินเตอรเน็ต สนามกีฬา ควรมีหองปรึกษาโดยเฉพาะ

16 หอพักนักศึกษาภายในสถาบันมี

จํานวนนอยซึ่งไมพอกับความตองการ

ของนักศึกษาที่มีอยูจํานวนมาก
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

17 ควรใหมีรถ2แถวบริการผานหนา

หอพักนักศึกษาเอกชน เพื่อความ

สะดวกในการเดินทางไปเรียน

18 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

19 ก็ดีอยูแลว ก็ดีอยูแลว ก็ดีอยูแลว อยากใหขยายไปตางจังหวัด

20 สนามกีฬาตางๆ นาจะทําใหมีโดม กัน

แดดและฝน

21 หองน้ําในแตละคณะนาจะมีให

มากกวานี้และตองพัฒนาในดาน

สุขอนามัย

22 เพิ่มจํานวน สื่อการเรียนรูจากเดิมที่มีอยู

ใหมากขึ้น

ปรับปรุงสภาพแวดลอม บริเวณริมทาง

รถไฟ ใหนาดูมากขึ้น

จัดตั้งโครงการ ใหรุนพี่ดูแลรุนนองให

มากขึ้น

เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานตางๆมา 

บรรยายใหมาก

จัดโครงการ ใหนักศึกษา ลองประกอบ

อาชีพ ตามสายที่เรียน ในงาน

นิทรรศการตางๆ

23 ควรจะตอระบบอินเตอรเน็ตไรสายให

ครอบคลุมทั้งสถาบัน

ควรทําหลังคาเชื่อมระหวางทางเดินใน

แตละตึกของคณะ

ควรจะมีการจัดตั้งคลินิกจิตแพทยให

คําปรึกษาเมื่อรูสึกเครียด

ควรจะทําจุลสารหรือหนังสือพิมพของ

สถาบันเพื่อประชาสัมพันธขอมูลเดือน

ละ 1 ครั้ง เพราะบางครั้งคอมพิวเตอรก็

มีปญหาอาจจะทําใหไมไดรับขาวสาร

ควรใหนักศึกษาไดฝกงานอยาง

เหมาะสมในหลายๆ ที่ เมื่อจบ

การศึกษาแลวจะไดทํางานอยางราบรื่น

24 ตนไมในมหาลัยนาจะมีเยอะกวานี้
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

25 สอนใหนักบึกษาใชเครื่งมือ อุปกรณ ที่

ทันสมัย  ไดประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน

มีการดูเเล เเละสงเสริม ใหนักศึกษา  

เเละบุคลากร  มีคุณภาพ สุขภาพ   และ

มีประสิทธิภาพ ที่ดี

ควรใหคําปรึกษา และชวยเหลือหาเเนว

ทางเเกไข ใหกับนักศึกษาที่มีปญหา 

ตางๆๆ  อาทิเชน  เรื่งของการเรียน  

เเละเรื่งผลการเรียน

ควรเเจงขาวสารขอมูลทีสําคัญให 

นักศึกษาไดทราบหลายๆๆทาง อาทิ  

ทางเว็บไซตสถาบัน  เเละทาง E-Mail  

ของนักศึกษา

ควรเเนะเเนวทางในการประกอบ

วิชาชีพ  เเละสงเสริมการ ประกอบ

อาชีพในอนาคตของนักศึกษาที่จะ

ประสบคาวสําเร็จ 

อาทิ การไปศึกษาดูงานตามสถานที่ตาๆ 

 เวลาเรียนเนนปฏิบัติงานจริงมากๆ 

เเละสงเสริมดานการฟกงานกอนจบ 

จากสถาบัน

26 ครบถวน รอนมากๆ เยี้ยม หลากหลาย แลมมากๆ

27 เปดสอนพิเศษทบทวนความรู - - สงมาทาง E-mail หรือ ไปรษณีย มาถึง 

นศ.

-

28 ควรเพิ่มจํานวนของอุปกรณเครื่องมือที่

ใชในการเรียนรูหาความรูเพิ่มเติมนอก

หองเรียนไวภายในสถาบันและอณุญาติ

ใหนักศึกษาทุกคนใชไดตลอดเวลาไม

เลือกเฉพาะวาเปนเพียงกลุมใดกลุม

หนึ่งที่สามารถใชได

ควรมีทางเดินระหวางตึกมากกวานี้และ

ตองมีหลังคาดวยเพราะเวลาฝนตกจะได

เดินไปมาระหวางตึกได และโรงอาหาร

ควรที่จะปรับปรุงใหมใหดูสะอาดกวา

นี้หนอยอยางนอยทาสีใหมปละหนึ่ง

ครั้งก็ยังดี

อาจจะดีอยูแลว ขอมลูขาวสารตางๆเอามาบอกขางนอก

เว็บไซตของสถาบันบางก็ดี เพราะ

นักศึกษาบางคนไมไดใชอินเตอรเน็ต

ทุกวันอาจจะทําใหนักศึกษาหลายๆคน

ตองพลาดโอกาสสําคัญบางโอกาสไป 

ควรเอามาประกาศในโลกของความ

จริงบาง อยาประกาศแตในโลกออนไลน

ถามีจะเปนการดีอยางมาก ถาวิชาชีพ

นั้นตรงกับสาขาที่เรียนหรือเปนวิชาชีพ

ที่ชอบ โดยไมจํากัดสาขาวิชาในการ

เลือกวิชาชีพที่ใชในการพัฒนา

ประสบการณ

29 ดี ดี ดี ดี ดี

30 เกี่ยวกับตารางเรียนไมคอยเขาใจครับ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

31 ที่กันแดด  หองทํากิจกรรมติดแอร  

ปลูกตนไมเยอะๆ

32 มีสื่อการเรียนกาารสอน ที่สามารถทํา

ใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจไดงาย

สภาพแวดลอมสถาบันควรทําใหดูรมรื่น ขอมูลดานการหางาน รับสมัครงานเมื่อ

นักศึกษาเรียนใหลจบ

ควรมีการจัดดูงานนอกสถานที่

33 หอสมุด  หองบริการดานคอมพิวเตอร  

แบบเรียนทางอินเตอรเน็ต

มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษา มีการอัพเดดขอมูลขาวสารทาง

อินเตอรเน็ตที่ทันทวงที

มีกิจกรรมเชียร  กีฬา

34 ในเรื่องของระบบอินเทอรเน็ตที่อยาก

ใหมีWi-Fi นักศึกษาสามารถคนควา

ขอมูลอยางสะดวกสบาย

เรื่องของการมีการออกกําลังกายแอ

โรบิคทุกเย็นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย

อาจารยที่ปรึกษานาจะมีสวนสําคัญใน

การใหขอมูล และสามารถติดตอกัน

อยางสะดวก

ขอมูลที่นําเสนอทางเว็บไซตก็มีความ

เปนประโยชนสําหรับนักศึกษาเปน

อยางดีแลว

นาจะมีการฝกงานอยางหลากหลายใน

ทุกคณะอยางเทาเทียมกัน

35 มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัย

ใสวนพักผอนและมานั่งในยามวาง 

ระหวางพักเรียน

มีการปรึกษาและเปดอกระหวางรุนพี่

รุนนอง

มีหอสมุดและแหลงอินเตอรเนทขนาด

พอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา

มีการสงเสริมการพัฒนาฝมือทั้งดาน

ทฤษฎีและปฎิบัติ

36 อยากใหมีโตะและเกาอี้ใตรมไมให

มากกวานี้เพื่อจะใชในการอานหนังสือ

และมีระบบอินเตอรเน็ตในการคนควา

อยางสะดวก

สิ่งแวดลอมภายในสถาบันอยากใหมี

ความรมรื่น

- - -

37 เทคโนโลยี อุปกรณการศึกษา อาจารย

38 อยากใหมีโทรทัศนในหอพักนักศึกษา

ทกุชั้น

อยากใหมีการแนะนําดานการเรียน  

แนวทางการทํางานเมื่อจบจากสถาบัน

39 อยากใหมีการประชาสัมพันธตัวเดนๆ 

จะไดมองเห็นไดงาย
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

40 หอพัก..หนูสมัครไปหลายรอบมากเลย

..ตองใชเสนดวยหรอ..จะสมัครหอแอร

 หอพัดลม ก็ไมรับ 

ที่บานหนูอยากใหอยูหอใน เพราะ

คาใชจายไมสูงมาก..อีกอยางนาจะให

พักเฉพาะ ป 1 เพราะปอื่นโตแลว มี

เพื่อน..ออกไปอยูหอนอกดาย..

41 notebook ใหยืม เอาไวใชในเวลาเรียน มีกิจกรรมหรือสถานที่ออกกําลังกายให

มากกวานี้

เขาถึงเด็กใหมากกวานี้ มีการอัพเดรตขอมูลขาวสารเขาสูอีเมล

ตลอดเวลา

จัดหางานใหเด็กไดลองทําเพื่อสราง

ประสบการณ

42 มีความเพียงพอแกนักศึกษาที่ใชบริการ สภาพแวดลอมดี ดี ดี ดี

43 ก็ดีแลวแลวคะ หนูชอบคะ เพิ่งมาอยูคะ ยังไมรูเลย เพราะยังไมเคยปรึกษาคะ อันนี้เห็นวาดีแลว ยังไมเคยรูเพิ่งมาอยูคะ

44 เยอะดี ถือวาดี มีเมื่อมีปญหา อันนี้มากเปนพิเศษ มีบาง

45 อยากใหมีหองน้ํามากกวานี้

46 นาจะมีระบบ ขาว สงเขาอเีมล เพื่อ

ประโยชนแกผูที่จะเขาศึกษา

47 . . . . .

48 จากที่ไดสัมผัสอยางคราวๆ ยอมรับวา

ไมมีอะไรที่นาจะตองเพิ่มเติมคะ  

จากที่ดูๆ เหมาะสมคะ

ดีมากคะ ไมมีสถานที่ที่อันตราย  แหลง

ยั่วยุ อะไรทํานองนี้คะ 

มีแตเครื่องบิน รถไฟ

ขอนี้ยังไมสามรถใหคําตอบไดคะ ตอง

ใชเวลาสัมผัสกอน

ดีคะ อัพอยูตลอดๆคะ จากที่ฟงรุนพี่  ใชไดคะ

49 อยูในเกณฑที่ดี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

50 อยากใหบอกขาวเรื่องทุนตางประเทศ

ใหชัดเจน

อยากใหมีทุนตางประเทศแกนักเรียน

เพื่อมีทุนชีวิตในการประกอบอาชีพ

51 หองสมุด

52 หอพักในเปนสิ่งที่จําเปนมากตอ

นักศึกษาดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุง ตอง

เรงทําใหเสร็จกอนที่นักศึกษาจะมาพัก

อาศัยไมอยางนั้นจะเกิดความเดือนรอน

ตอนักศึกษาไมนอย

- อาจารยที่ปรึกษาควรจะใหเบอร

โทรศัพทแกนักศึกษาเอาไว

- -

53 นาจะมีหอประชุมที่ใหมญกวานี้ - - - -

54  - - - อาชีพที่แนะนํา -

55 ขยายเวลาใชหองสมุดทุกที่ ใหถึง สอง

ทุม ทุกวัน

56 ดี ดี ดี ดี ดี

57 ควรจะมีแหลงสืบคนขอมูลขาวสารให

หลากหลาย

ควรจะใหนักศึกษาพักแค 2 คน/หอง

เทานั้น

ควจจะจัดใหมีพี่รหัสที่เปนแตคนแตระ

ภาค

58 ควรมีตนไมเยอะกวานี้

59  เพิ่มตนไม และที่นักพัก   

60 อากาศรอนควรมีตนไมหรือหลังคา

บริเวณทางเดินมากขึ้น

อัพเดทหนาเว็บชาเกินไป โดยเฉพาะ

ขาวสารสําคัญเชนการประกาศเลื่อนเปด

เทอมหรือเลื่อน/ยกเลิกกิจกรรม
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

61 จัดทําแหลงขอมูล ที่เปนระบบ และ

ถูกตอง รวดเร็ว สามารถเขาถึงอยางงายๆ

62 ตองการบริการคอมที่มากพอตาม

อาคารตางๆที่สะดวกตอกาใชงาน

63 - หอพักในสถาบันฯ มีนอยไปนิดนะครับ

 นักศึกษาบางคนไมคอยมีทุนทรัพยใน

การอยูหอพักนอกสถาบันฯ

- - -

64 - อยากใหมีศูนยหนังสือภายในสถาบัน 

จําหนายหนังสือที่จําเปนตอการศึกษา

ของนักศึกษา

65 ดี ดี ดี ดี ดี

66 ในหอพักนักศึกษานาจะมคีอมพิวเตอร

เพื่อใหบริการแกนักศึกษา

ใหมีรุนพี่มาใหคําปรึกษาในเรื่องเรียน

ใหกับรุนนอง 

และใหอาจารยใหคําปรึกาแกนักศึกษา

ในเรื่องตางๆ

- ใหมีการมาแนะแนวทางในการเลือก

อาชีพใหตรงกับนักศึกษาแตละคน

67 ในมหาลัยควรมีการใหบริการอินเตอร

กับนักศึกษามากกวานีเพื่อความปลอดภัย

- คณาจารย-รุนพี่ควรใหคําปรึกษาแก

นักศึกษาเปนอยางดี

- เมื่อมีประสบการณในดานการทํางาน

แลวควรมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา

อยางชัดเจน

68 การลงทะเบียนวิชาเลือกในภาคเรียนที่ 1

69 หองสมุดที่แอรเย็นฉ่ํา สนามฟุตซอลที่ปูพื้นไมบาเก
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

70 - หอพักหอง413 อาจาร6 สภาพแยมากคะ

 หนาตางพัง แจงแลวก็ไมมาทํา ยุงเขา

คะเปดหนาตางปดมานไมไดเลย

- - -

71 สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ควรใหนา

อยูกวานี้

72 หองเรียนรูคนควาเพิ่มเตืม สระน้ําที่ใสสะอาดเหมาะแกการพักผอน ควรมีเจาหนาที่ประจําตลอดเวลา อินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีการทดลองทําการจริงกอนจบ

การศึกษา

73 ตองการเน็ต wifi ที่นาจะสามารถสงถึง

หอใกลๆบริเวณ หอพักนอกดวย เพราะ

จะไดชวยลดภาระใหกับครอบครัว

ตองการใหมีตนไม ใหมากขึ้นอีก

ประมาณ 100 เทา  

74 อุปกรณการทดลองที่ทันสมัย - ใหคําปรึกษาเรื่องการทํางานตอ  และ

สาขาวิชาตางๆ

อินเตอรเน็ตที่รวดเร็ว -

75 นาจะเพิ่มอาจารยืที่ปรึกษาเปน 3-5 คน

76 ตนไมไมเห็นโตสักทีเลยอะ ปลอยให

มันโตเพื่อเปนรมเงาจะดีมากๆ

อยากใหมีการสงขาวสารทางการศึกษา

หรือกิจกรรมผานทางsms

77 อากาศรอนมากคะ  อยากใหมีตนไมม

กกวานี

ดีมากคะ เวปคอยอัพเดดเสมอ

78 - อยากใหมีตนไมเยอะขึ้นและการใชรถ

นอยลงหรือมีเทาที่จําเปน

- - -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

79 เทโนโลยี สิ่งแวดลอม ดีมาก เน็ต ดีอยูแลว

80 มีสื่อการเรียนรูใหกับนักศึกษาครบครัน

 สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาอยู

ในสภาพสมบุรณดี

มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่

พักผอนหยอนใจดีเยี่ยม

ทั้งรุนพี่และอาจารยตางใหคําปรึกษาดี 

มีการแนะนําและชวยเหลือดี

ดี มีการแนะแนวที่ดี เอาใจใสนักศึกษา

ดีมาก

81 มีรถรับสงภายในสถาบัน อาจจะเปนรถ

ไฟฟาใหบริการนักศึกษาเดินทางไปแต

ละอาคารไดอยางสะดวก

มีตลาดนัดความคิด เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณใหแกนักศึกษาแตละคณะ

82 ในเว็ปผมคิดวาหาขอมูลยากหนอย ยิ่ง

ในเว็ปของแตละคณะ

83 - กิจกรรมสงเสริม ทางดานกีฬา เรื่องเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน แหลงขอมูล การหางานทําตอ การศึกษา

 ตอใน ป.โท หรือ เอก

-

84  เเหลงเรียนรูการเรียนการสอนออนไลน

เชนคลิปเรียนยอนหลัง เปนตนที่มี

เนื้อหาการเรียนที่ครบถวน

หอพักนักศึกษามากกวานี้ มีการตั้งบอรดกลางสําหรับรวบรวม

กิจกรรมตางๆทั้งมหาลัยไวในบอรด

เดียวกัน

มีการอบรมจากผูที่มีประสบ

ความสําเร็จจากอาชีพนั้น มาบรรยาย

ใหฟงเพื่อเปนเเรงจูงใจในการเรียน

85 ควรจะมีรถบริการฟรีในมหาวิทยาลัย

เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนสถานที่

เรียน จะไดไมตองเดิน เพราะระยะ

ทางไกล

86 - - - นาจะมีหอกระจายขาวที่สามารถ

กระจายขาวไดดังกวานี้เพื่อนักสึกษาจะ

ไดรูขาวสารไดเร็วขึ้น

-
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

87 อยากใหมีคอมพิวเตอรใหบริการ

หลายๆจุด

อยากใหมีหองน้ํา เพิ่มขึ้น

88 อยากใหมีการบริการคอมพิวเตอรเยอะ

กวานี้เพราะไปทีไรเต็มทุกทีครับ

อยากใหปลูกไมยืนตนในสถาบันเยอะ

เพราะแดดรอนมากๆ

89 ควรมีการบันทึกวีดิโอขณะอาจารยสอน

 และใหนักศึกษากลับไปศึกษากอน

สอบเมื่อไมเขาใจตรงไหนก็สามารถ

ยอนกลับมาดูกี่ครั้งก็ได จนกวาจะเขาใจ 

ควรมีการแนะนําการลงทะเบียนเรียน

ในแตละวิชาอยางละเอียด

90 อยากใหมีรถรับสงนศ.แตละคณะ เปน

สวัสดิการใหนศ. เนื่องจากสถาบันเรา

นั้นมีพื้นที่กวางขวางมากๆ

91 มีโนตบุกให อาจจะเปนการทําสัญญา

ผอนผันภายหลังโดยไมคิดดอกเบี้ย 

หรือใหโดยไมมีเงื่อนไขใดๆตามแต

สมควรจะพิจารณา สําหรับนักศึกษาที่

ไมมีทุนทรัพย

อยากใหมีการเตนแอโรบิกของนศ.หอ

ในหรือผูที่สนใจ

ใหคําปรึกษาในดานการเรียน ประชาสัมพันธใหทั่วถึงและกวางขวาง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

92 ดี

93 หอพักนักศึกษาไมพอตอความตองการ

ของนักศึกษา

94 - - -- - -
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

95 ระบบอินเตอรเน็ต 

หองสมุด 

โตะ ที่อานหนังสือ/หนังสือพิมพ 

พี่ๆ/คณะอาจารยที่คอยใหคําปรึกษา 

หลักสูตรที่ดี

บรรยากาศรมรื่น 

มานั่งที่เพียงพอ 

โรงอาหารที่กวางขวาง 

หองเรียน

บอรดประชาสัมพันธุ 

ประชาสัมพันธุชวงพักกลางวัน 

ในเว็บของสถาบันฯ/สโมสร

ไมทราบ

96 หองน้ําเสรจชามากครับ

97 แผนที่ที่ดูงายและตารางเรียนที่ไมสับสน ที่ออกกําลังนอย ไมรูอยูไหน หายาก ปฎิบัติเพื่อใหมีประสบการณจริง

98 - หอพักไมเพียงพอ การกระจายขาวสารตางๆไมทั่วถึงผูเรียน ทุนกูยืมไมเพียงพอ -

99  - - -- - -

100 สิ่อํานวยความสะดวกยังไทนสมัยมาก

นัก

ดี มีการใหคําปรึกษาในหลายเรื่อง ดี ดี

101 อินเตอรเน็ตในหอพัก สัญญาณ 

อินเตอรเน็ต กระจายไดไมไกล หองที่

อยูสุดทางเดิน ไดสัญญาณเบาบางมาก 

ชวงเวลาประมาณ  2 ทุม ถึง เที่ยงคืน 

ใชอินเตอรเน็ตแทบไมได หลุดตลอด

102      

103 ดี ดี ดี ดี ดี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

104 แอร คอมพิวเตอรไมเพียงพอในการเรียน ฝกงาน

105 อุปกรณLabเคมีนาจะมีใหมากกวานี้

เด็กทําไมทั่วถึง

106 เว็บไซดสถาบัน

107 - - อยากใหอาจารยที่ปรึกษานัดพบกับ

นักศึกษาบาง เพื่อจะไดใหคําปรึกษาที่ดี

แกนักศึกษา

- อยากใหรุนพี่ที่จบไปแลวและไดทํางาน

ในที่ตางๆ ชวยเหลือรุนนองในการเขา

ฝกงาน

108 อยากใหมีมากกวานี้ ดี ดี ดี ดี

109 - - - เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

110 นาจะไมมีรานเกี่ยวกับสิ่งไมดีที่อยูรอบ

สถาบัน

111 นาจะมีสิ่งอํานวยสะดวกมากกวานี้ - นาจะมีศูนยหคําปรึกษาเยอะกวานี้ ยังไมเพียงพอ -

112 รานหนังสือนาจะใหญกวานี้ ไมคอยมีเลย นาจะมีประกาศอยางทั่วถึง 

 

113 อยากใหมีเครื่องปรับอากาศที่เย็นช่ํา

กวานี้ และเครื่องมือที่ทันสมัยกวานี้

บรรยายกาศไมคอยเปนใจใหนาเรียน

เทาไร  ตนไมอยเกินไป โรงอาหารมี

มากกวานี้

ไมคอยเห็นรุนพี่เขาหาเทาไร การประกาศใหรับรูอยากใหขนาด

มากกวานี้

เทานี้ดีแลว

114 คอมพิวเตอรนาจะมีใหใชบริการ

มากกวานี้
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

115 - สถานที่ออกกําลังกาย สวยยอม ที่รมรื่น - การประชาสัมพัธ สถานที่ฝกงาน

116 - ควรปลูกตนไมใหมากกวานี้ - - -

117 Internet

118 หนังสือเรียน กีฬา อาจารยที่ปรึกษา หองสมุด กยศ

119      

120 หองแล็บรอนมาก ไมมีสมาธิในการเรียน ปลูกตนไมเพิ่มอีก

121 หอพักนักศึกษามีจํานวนนอยเกินไป

122 คอมพิวเตอร เขาลอกอินยากมาก

123 มีวามสะดวกสบาย ทันสมัย สิ่งแวดลอมดี มีการใหคําปรึกษาดี มีแหลงขาวที่ดี รวดเร็ว มีการฝกงาน

124 ใหคําปรึกษาไดเขาใจและเปนกันเอง

กับนักศึกษา

125 อยากใหหองแลปเปนหองแอรและ

อยากใหมีสถานที่ที่รมรื่นมากกวานี้

126 สําหรับหองเรียนในชั่วโมงเรียนที่มี

นักศึกษามากกวา80คนควรที่จะใชหอง

พื้นยกระดับ เพื่อที่นักศึกษาจะได

เรียนรูไดอยางเต็มที่

สิ่งที่ควรเพิ่มอยางแรกๆคือ การติดตั้ง

ไฟบนทองถนน เพราะตอนกลางคืน

ถนนมืดมาก ดูอันตราย และควรที่จะมี

หองน้ําเพิ่ม/ซอมหองที่ชํารุดเนื่องจาก

หองน้ําไมพอดีกับจํานวนนักศึกษาใน

บางอาคาร
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

127 อยากจะใหมีมากกวานี้เพราะไม

เพียงพอตอการใชสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกนักศึกษา

ไมมึความคิดเห็น ไมมึความคิดเห็น เสียงตามสายไมคอยดังสักเทาไหร....

และอยากใหเสนอเรื่องราวที่มากขึ้น...

ไมมึความคิดเห็น

128 zxcdv sxcv v cv c cvdbgvbv vcvc cdvcbvbgvbvb vbvbvgbgbg

129 อยากใหมีแนวทางของบทเรียน  แนว

ขอสอบ

หองน้ําอยากใหสะอาดกวานี้ สกปรก

มาก

130 คอมพิวเตอร

131 [4] [5] [5] [5] [4]

132 อบรมวิชาชีพ แนะแนวทางหาอาชีพ

133 โนตบุก วิ่ง พี่ หองสมุด ฝกงานนอกสถานที่

134 สามารถใหนักศึกษายืม Talking Dict 

ไดคะ   (สําหรับนักศึกษาที่ไมมี

คอมพิวเตอร)

อยากไดหองน้ํา ที่มีความสะอาดอยู

ตลอดเวลา  เพื่อสุขอนามัยของผูเขาใช

บริการหองน้ําคะ

ไมมีขอเสนอคะ ไมมีขอเสนอคะ ไมมีขอเสนอคะ

135 เรื่องเรียนกับการใชชีวิตประจําวัน

136 นาจะไดรหัส ไวเลท ใหเร็วกวานี้

137 สง sms มากอดีนะ ออกกําลังกายทุกเย็นสิ  จะไดผอมเร็วๆ จัดเปนชุมนุมเลยยย  เย !!!!!!!! นี่ๆๆๆ  ลองทําหนังสือพิมพสถาบันดูดิ เอออ  ไมรูวะ  ขอคิดกอนนะ

138 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

139 ยังมีนอยเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวน

นักศึกษาที่เขามาศึกษา 

เพราะทุกๆปนักศึกษาที่เขาใหมมี

แนวโนมที่จะมากขึ้น

- ในความคิดเห็นของผมควรจะที่มี

อาจารยแนะแนว 

เพราะการที่มีแตคําที่ปรึกษาของรุนพี่

หรืออาจารยบางทาน 

อาจไมเพียงพอตอการตัดสินใจของ

นักศึกษา

ขอมูลขาวสารควรมีบอรดประกาศ

หลายจุด 

เพราะบางครั้งการสื่อสารของรุนพี่หรือ

การบอกตอๆกัน 

ไมอาจทําใหนักศึกษาทั้งหมดรับรูได 

ซึ่งอินเตอรเน็ตที่จะเปนสื่อประกาศอีก

ทางของสถาบัน 

ก็มีจํานวนนักศึกษาหลายคนที่ไม

สามารถรับรูไดเนื่องจากสถานภาพที่

แตกตางกันออก

-

140 Note Book  ควรมีใหยืมเยอะๆ ควรปลูกตนไมใหเยอะกวานี้ ควรมีการใหคําปรึกษาในเรื่องการใช

ชีวิตในวัยเรียนดวย

ทางอินเตอรเน็ตควรรวดเร็วกวานี้ ควรมีการฝกงานทุกคณะ

141 ไมมีคะ ไมมีคะ ไมมีคะ ไมมีคะ ไมมีคะ

142 หนังสือ สวนหยอม จิตแพทย งานที่รองรับ  บริษัท ทรรศนะศึกษา

143 พื้นที่ในการอานหนังสือ พื้นที่ออกกําลังกาย อาจารยมีเวลาใหนักศึกษาทุกๆคน ขอมูลมีความถูกตองแมนยํา

144 ผูคุมสนามมีกริยาแยมาก

145 คอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา  และควรซอมโตะเกาอี้ที่ชํารุด

ควรทําความสะอาดหองน้ํา มีกระดาษ

ทิชชู  , นาฬิกาในสถานที่หลัก เชน โรง

อาหาร หอประชุม  , ปลูกตนไมเพิ่มขึ้น
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

146 ในกรณีที่ปหนึ่งยังไมไดบัตรนักศึกษา 

เวลาจะยืมหนังสือที่หอสมุดก็ลําบาก 

ทางหองสมุดบอกใหไปเอาใบเสร็จ

คาลงทะเบียน 

อยากใหสถาบันจัดระบบสารสนเทศที่

สามารถดูขอมูลไดจากบัตรประชาชน 

จะไดยืมหนังสือสดวก

อยากใหสรางหอพักนักศึกษาเยอะๆ

และมีรถรับสงระหวางสถาบันกับซอย

ตางๆที่มีหอพักอยูรอบๆสถาบัน

ดานนี้ถึอวาดีมากเพราะอาจารยเปน

กันเองมาก

อยากใหจัดหมวดหนังสือในหอสมุด

เปนภาษาไทยเพราะผมไมคอยรูเรื่อง

ผมเองพึ่งอยูปหนึ่งยังไมคอยจะรูเรื่อง

มาก

147 - - ดีคะ ดีคะ ดีคะ

148 พื้น   สนามบาส .. หวยมาก

149 หนังสือ สภาพแวดลอม อาจารยใหความเปนกันเอง คอมพิวเตอร กิจกรรมดีๆ

150 สัญญาณอินเตอรเนทที่ครอบคุม ควรมีสวนสาธารณ ควรจะมีศูนยเพื่อนใจวัยรุน หอสมุด ศูนยฝกอาชีพ

151 อยากใหบอรดที่แปะประกาศของ

สถาบัน ยิ่งคณะวิทยาศาสตร มีความ

สวยงามมากกวานี้ และปลุกกระแสให

ใชประโยชนใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู  

ควรจะดูขาวสารทุกอยางได ไมใช มีแต

ขาวสารเกาๆที่แปะอยู เกาๆก็เอาออกไป

 เพื่อความนาดูมากยิ่งขึ้น

โตะในการรับประทานอาหารของคณะ

วิยาศาสตรไมเพียงพอ วันไหนที่

อาจารยที่สอนปลอยชา จะแทบไมมี

โอกาศไดกินขาวเลย หรือถากิน วิชา

ตอไปก็จะเขาหองเรียนไมทัน อุปกรณ

การสอนของแตละหองเรียนควรจะ

ตรวจสอบอยูตลอด เพี่ะเรียนวิชาหนึ่ง 

แคไมกี่ครั้ง ถาครั้งนั้น อุ

อยากใหมีการแนะนํา วิธีการเรียนใน

สถาบัน และการออกไปทํางานนอก

สถาบันหลังจบการศึกษา จากคนที่

ประสบณความสําเร็จมากๆ ใหนักศึกษา

เปนระยะๆ เพื่อเปนแรงบันดาลใจ

ตอๆไป เรื่อยๆ

ทางเว็บคอยขางดีมากแลวพี่ๆมาโพรส

กันเยอะดีครับ แตละกระทูมีความ

นาสนใจครับผม สิ่งที่อยากใหปรับปรุง

คืออยากใหบอรดที่แปะประกาศของ

สถาบัน ยิ่งคณะวิทยาศาสตร มีความ

สวยงามมากกวานี้ และปลุกกระแสให

ใชประโยชนใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู  

ควรจะดูขาวสารทุกอยาง

อยากใหมีโครงการที่นาสนใจเยอะๆ 

เพื่อ ถึงดูดใหนักศักษามีแรงบันดาลใจ

ในการเรียนมาก ยิ่งๆขึ้น

152 มีหอสมุดที่มีหนังสือหลากหลาย มีสนามกีฬาใหออกกําลังกาย มีรุนพี่คอยใหคําปรึกษา มีเว็บไซตืที่ทันสมัยกับการใชงาน มีรุนพี่ที่จบไปแลวมาแนะแนวอาชีพ

153 สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนามกีฬา รุนพี่ อาจารย
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

154 คอมพิวเตอร เครื่องออกกําลังกาย มีอาจารยใหคําปรึกษาเปนพิเศษ หองสมุดมีหนังสือหลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

155 ควรใชคอมพิวเตอรในการพัฒนาการ

เรียนรูใหมากกวานี้

ควรมีกิจกรรมเยอะๆ

156 ปนี้รับนักศึกษาใหมจํานวนมาก ทําให

การจัดกลุมทําบทปฏิบัติการ(LAB) มี

จํานวนมาก โดยเฉลี่ยกลุมละ 5-7 คน 

อยางนอยก็นาจะประมาณ 3 คน ทุกคน

ในกลุมจะไดมีสวนรวมในกลุมมากขึ้น 

157 ระบบ สื่อคนขอมูลที่งายกวานี้

158 ดานภาษาตางประเทศ

159 สถาบันมีตนไมมากก็จริง...แตเทาที่

เห็นสวนมากคือไมพุม  สวยงามแต

ไมไดชวยใหบรรยากาศโดยรมรื่น

160 พรอมคะ ดีคะ โอเคคะ พรอมคะ มีการติวกอนสอบ

161 หอสมุด สนามกีฬา หอสมุด หอสมุด หอสมุด

162 คอมพิวเตอรในหอสมุด โตะนั่งพักผอนบริเวณรอบๆอาคาร ควรมีจิตเเพทยมาใหความรู ควรมีปายประกาศขาวสารตางๆที่ชัดเจน ควรมีกิจกรรมออกนอกสถาบันเยอะๆ

163 ดี ดี ดี ดี ดีมาก

164 ควรมีปริมาณที่เพียงพอตอนักศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

165 หนังสือเรียน ที่นั่งรับประทานอาหาร 

หองน้ําใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

ความปลอดโปรงและความสะอาดของ

โรงอาหารและหองน้ํา

166 -  - - - -

167 เชนควรมีโนตบุคใหเเกนักศึกษา ควรสงเสริมใหดานกีฬาบสเกตบอล

คณะวิทยาดีกวานี้

อยากใหอาจารยืใกลชิดนักศึกากวานี้  

บางครั้งนักศึกษาไมรูจะปรึกษายังไง

เพราะไมกลา

ดีมากอยูเเลวว ควรจัดใหมีการฝกงานดูงาน  เเนะเเนว

อาชีพบอยๆ

168 สื่อการนําเสนอผลงาน กิจกรรมสรามความสัมพันธระหวางพี่

นอง

ที่ปรึกษาเรื่องการเรียน แหลงสืบคนขอมูลที่ทันสมัย โครงการแนะแนวตัวอยางอาชีพ

169 ควรมีตนไม สถานที่พักผอนอาน

หนังสือ ใหมากกวานี้  

เพราะ อากาศ แดด รอนมาก

170 อุปกรณทางการศึกษาครบถวน ทําให

ผูเรียนมีทักษะทางดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

171 ไมมีความคิดเห็น ไมมีความคิดเห็น ไมมีความคิดเห็น ไมมีความคิดเห็น ไมมีความคิดเห็น

172 ดีแลวคะ นาจะมีที่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ นาจะจัดเปนชมรมเลยนะคะ ดีแลวคะ อันนี้ยังไมคอยรูเรื่องคะ

173 หอสมุด อยากใหมีสวน อยากใหมีฝายใหคําปรึกษาในทุกดาน web เเละปายประการ ทดลองทํางานจริง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะวิทยาศาสตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

174 อินเตอรเน็ท อุปกรณกีฬา อยากไดคนที่คอยเปนที่ปรึกษา เว็ปสถาบัน ฝกงาน

175 อยากใหมีการพบปะครูที่ปรึกษา

อาทิตยละครั้งเพราะตอนนี้ดูหางไกล

มาก

176 ดี ดี ดี สโมสรนักศึกษา ดี

177 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 ยังมีนอยอยู ตองการใหมีครบทุกคณะ

หรือเขาถึงไดงายกวานี้

2 ควรปรับปรุงสถาพแวดลอมภายใน

สถาบันใหดูรมรื่นมากขึ้น

3 มีรถรับสงแตละคณะ ปลูกตนไมใหญเยอะๆ เปนรมเงาให

นักศึกษาคลายรอน

4 หลากหลายดี เพียงพอตอความตองการ ไมทราบ คณาจารยตางคณะ ตางอาคาร ควรโค

งานกันมากกวานี้ เนื่องจากใหขอมูลไม

ตรงกันบอยมาก

รับทราบไดอยางทั่วถึง ยังไมทราบ

5 อยางที่ทราบกันดีวา สจล. เปนสถาบัน

ที่ใหญมาก และแนนอนเปนที่โลง ทํา

ใหชวงกลางวันรอนมากๆ ควรปลูกตน

ใหมใหเยอะกวานี้  

และในสวนตัวที่เรียนคณะ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ คณะเราซึ่งอยูหางจากตึก

อื่นมากพอสมควร เราตองการหลังคา

กันแดดตลอดทางที่เดินไปตึกตางๆ (ห

6 นาจะมีอินเทอรเนทที่มีระบบที่เสถียร

มากกวานี้

1



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

7 ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล หรือแยก

สนามบาสเก็ตบอลออกจากสนามวอล

เลบอล

8 ระหวางคณะ ควรจะมีตนไมใหมากกวา

ในปจจุบัน เนื่องจาก อาการคอนขาง

รอน และแดด คอนขางแรง โดยเฉพาะ

ในชวงเวลากลางวัน ซึ่งเปนเวลาที่นัก

ศึกษษสวนมาก เปลี่ยนตึกเรียน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

1 อยากใหมีหองสมุดและศูนยที่

ใหบริการอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร

ใหครอบคุมและเพียงพอตอผูที่ตองการ

ใชบริการ

อยากใหมีอาจารยหรือบุคคลที่สามารถ

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกับดานการเรียน

และปญหาดานอื่น

เวลามีขาวสารอะไรที่จะประกาศให

นักศึกษาทราบอยากจะใหประกาศวัน 

และ เวลาที่แนนอน

อยากใหมีการฝกงานจริงตามแบบที่

โรงงานทํากัน

2 คอมพิวเตอร  หองสมุด  คําปรึกษาจาก

รุนพี่

การเรียน การปรับตัว ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา   กําหนดการตางๆ มีการปฏิบัติจริง  การดูงานนอกสถานที่

3 อยากใหมีสื่อการสอนในหลายรูปแบบ 

และใหนักศึกษาเขาใจงาย

อยากใหมีตนไมใหญเยอะๆ อากาศจะ

ไดรมรื่น

4 สื่ออินเตอรเน็ท สถานที่ออกกําลังกาย มีครูที่ปรึกษา ที่เขาใจ วารสารคณะ เกี่ยวกับอาหาร ความรู และ ความ

ปลอดภัย

5 ใหนยวงานใหคําปรึกาโดยเฉพาะ

6 เรื่องของสถานที่หนูอยากใหมี

สะพานลอยมากกวานี้เพราะวามันขาม

ถนนลําบากคะแตละสถานที่มันไกลกัน

อยากใหมีการประชาสัมพันธกอนงาน

ตางๆจะเกิดขึ้นคะแตที่เปนอยูก็ดีมาก

แลวคะ

กิจกรรมก็เยอะมากแลวดีแลวคะ

7 มีบางแตบางตา อยากใหพัฒนา ยอดเยี่ยมมมมม กอ โอ นะ ใชไดเลย

8 อยากใหปลูกตนไมใหญเพิ่มเพื่อความ

รมรื่นและรมเงาแกสถาบัน [เพราะ

เพื่อนหลายคนที่ไมเลือกที่นี่เพราะบอก

วาดูแหงแลง-*-] 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

9 e-learning เนื้อหาของวิชาที่เรียน วีดีโอ

การสอน ของแตละวิซา เพื่อใหได

ทบทวนหรือศึกกษามากอนที่จะเรียน 

หรือ ทวนกอนสอบ และให นศ ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

ใหมีตนไมเยาะๆเพื่อใหลมลื่น เพราะ

แดดรอนมากๆ และะมี รานอาหารตางๆ

 7eleven และรานสะดวกซื้อ ตามจุด

ตางๆ

ใหคําปรึกษาในทุกๆเรื่อง internet หนังสือพิมพ วิทยุชุมชน  เสีย

งงตามสาย  โทรทัศน  บอรดมหาลัย 

และ คณะ

จัดใหมีอาจารณที่มีความถนัดในสาขา

ดานตางๆจากตางประเทศ    มา

แลกเปลี่ยนความรูกับ    อาจารณ  และ 

 นักศึกษา

10 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา 

อาจารย 1 ทาน ตอเด็กไมกี่คน เพื่อ

ความสนิทสนม พูดคุยกันมากขึ้น และ

คําปรึกษาที่ดี ในการเรียนและการทํา

วิจัยตางๆ

เว็บบอรดมีผูดูแลคอยตอบคําถามทุก

คําถามอยางสม่ําเสมอ

11 รถรับสงนักศึกษารอบมหาลัยเพื่อที่จะ

ไดสะดวกเวลาเรียนสถานที่ไกลๆ

12 ดี ดี ดี ดี ดี

13 อยากใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม  และแหลง

เรียนรูเพิ่มอีก

14      

15 มีโนตบุคใหยืมเรียน

16 - สิ่งแวดลอมตาๆ นาจะใหดีกวานี้ - - -

17 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

18 หอในเกามากแลวควรปรับปรุงบางพื้นที่ สวนออกกําลังกายอยากใหมีเพิ่ม - ไมเปนหลักแหลงเทาไร -

19 ไดอาจารยจากตางประเทศ ตนไมเยอะๆ ปรึกษาไดทุกเรื่อง อานขาวผานเวบทางสถาบันได มีโครงการเขามาอยางสม่ําเมอ

20 ควรปรับปรุงหอพัก - - - -

21 อยากใหมีมากกวานี้ อยากใหมีมากกวานี้ อยากใหมีมากกวานี้ อยากใหมีมากกวานี้ อยากใหมีมากกวานี้

22 - โรงอาหาร คณะ อุตสาหกรรมเกษตร

นอย ที่นั่งไมพอ

- - -

23 ระบบ IT ของสถาบัน มีแหลงใหขอมูลขาวสารของคณะตางๆ

 และของสถาบันมากขึ้น

24 คอม เนดแรงๆๆๆๆๆๆๆ ติดแอเพิ่มลิฟดวย ดีใชได โทศัพท ทํางานเยอะๆๆๆ

25 โรงอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนยออกกําลังกาย อ.ก - หองสมุด อ.ก. -

26 จัดติวกอนสอบทุกคณะ ปรับปรุงโรงอาหารใหมีที่ใสภาชนะใช

แลวใหเปนระเบียบ

มีการทําแบบสอบถามเรื่องการเรียน

เปนระยะๆ

คิดวาครบถวนแลว ใหไปฝกงานเรียนรูงานสถานที่จริง

27 หองสมุด สนามกีฬา มีการใหคําปรึกษาที่ดีจากอาจารย

ประจําวิชา

- -

28 สิ่งอํานวยความสะดวกดี สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาควร

ใหคําปรึกษาที่ดี

รับปรึกษาปญหาทุกเรื่อง ขอใหมีเยอะเพื่อประโยชนของนักศึกษา อยากใหมีโครงการเยอะะ

29 คอมพิวเตอร เนตไรสาย เฮล คอมคมุนิตี้ เเนะเเนว ทีวีขนาดใหญ เเคเรีย

30 โรงอาหารควรที่จะมีพัดลมบางถึงจะมี

ไมมากในแตละโรงอาหาร 

แตควรที่จะมีไวบาง

31 internet หนังสือ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขอเสนอแนะหรือความตองการจําเปนอื่น ๆ ป 2553 ( คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ลําดับ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การพัฒนาการเรียนฯ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูลขาวสาร ดานโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ

32 อาหารรสชาติไมคอยดี

33 มีสถานที่ที่เหมาะแกการอานหนังสือ

ใหมากขึ้น

จัดบรรยายกาศภายในมหาลัย มีบุคคลที่นักศึกษาสามารถรับ

คําปรึกษาได

มีการบริการใหนักศึกษาเขาถึงขาวสาร

ตางๆ

มีโครงการตางๆเพิมมากขึ้น

34 นาจะ มีรถรับสงนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น นาจะมีตนไมที่รมรื่นกวานี้อีกหนอย
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