สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใหบริการปการศึกษา ๒๕๕๙

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คํานํา
รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ เปนผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ คณะสาธารณสุขศาสตร ที่ตองการ
จัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการดานสุขภาพ รวมถึงเปน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามองคประกอบที่ ๑ ดานการ การผลิตบัณฑิต คณะกรรมการฝาย

ประเมินไดรับมอบหมายใหรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา และทําการสรุปผลการ
ประเมินเพื่อเปนขอมูลแก คณะสาธารณสุขศาสตร รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาการ
ดําเนินงานตอไป ในโอกาสนี้คณะกรรมการฝายประเมินผลใครขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดให
ความรวมมือเปนอยางดี

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา ๒๕๕๙
วัตถุประสงคของการประเมิน
๑. เพื่อสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ขอบเขตของการประเมิน
๑. ประชากรของการประเมิน ไดแก นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
๒. กลุมตัวอยางของการประเมิน ไดแก นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน ๑๐๐ คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. คณะสาธารณสุขศาสตรมีขอมูลในการวางแผนการใหบริการของคณะฯในปตอไป
วิธีดําเนินการ
ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีการดําเนินการดังตอไปนี้
๑. สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบงเปน
๓ตอนคือ
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ขอมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของวิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
๒. วิเคราะหและแปลผลขอมูล
ในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดําเนินการดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหผลดวยการหาคารอยละ
ตอนที่ ๒ ขอมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของวิทยาลัยนานาชาติวิเคราะหผลโดย
�)
ใชคาเฉลี่ย (𝐗𝐗
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ วิเคราะหผลโดยใชความถี่ (f)

๓. การแปลผลขอมูล
�) โดยใชหลักเกณฑดังนี้
ในการแปลความหมายของขอมูล แปลผลจากคาเฉลี่ย (𝐗𝐗
�)
ความหมาย
คาเฉลี่ย (𝐗𝐗
๔.๕๐ – ๕.๐๐
พึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๐ – ๔.๔๙
พึงพอใจมาก
๒.๕๐ – ๓.๔๙
พึงพอใจปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙
พึงพอใจนอย
๑.๐๐ – ๑.๔๙
ไมพึงพอใจ / ควรปรับปรุง

ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ไดรับขอมูลกลับคืน จํานวน ๑๐๐ ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

ชาย
หญิง
ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔

จํานวน (คน)

รอยละ

๒๗
๗๓

๒๗
๗๓

๒๔
๒๖
๒๕
๒๕

๒๔
๒๖
๒๕
๒๕

ผูตอบแบบประเมิน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เปนเพศชายจํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ
๒๗ เปนเพศหญิงจํานวน ๗๓ คิดเปนรอยละ ๗๓ เปนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรสาขาวิชา การจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๔ เปนนักศึกษาชั้นปที่
๒ จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ และเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓ จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕เปน
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๒๕คน คิดเปนรอยละ ๒๕

ตอนที่ ๒ ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของคณะสาธารณสุขศาสตร
ตารางที่ ๒ ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของคณะสาธารณสุขศาสตร
ประเด็นการใหบริการ

�
𝐗𝐗

SD

๑.การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
๑.๑ อาจารยที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวการใชชีวิตมีเพียงพอ
4.08 0.82
และเหมาะสม
๑.๒ อาจารยที่ปรึกษามีมนุษยสัมพันธ ใสใจ และเต็มใจใหคําปรึกษา
3.91 0.70
๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาใหเวลาในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนิสิต
3.82 0.61
๑.๔ อาจารยที่ปรึกษามีความสามารถในการแนะนําและแกไขปญหาตางๆ 3.86
0.65
๑.๕ อาจารยที่ปรึกษาติดตามผลการชวยเหลือนิสิตอยางตอเนื่องใกลชิด
4.09 0.29
เฉลี่ยรวมดานการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
3.95 0.13
ชีวิตแกนิสิต
๒. การบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงาน
๒.๑ การใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผานสื่อ
3.75 0.44
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย
๒.๒ การใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
3.67 0.47
การศึกษา
๒.๓ การใหบริการขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชน กิจกรรม
3.54 0.50
ประกวดสุนทรพจน กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
๒.๔ การใหบริการขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงงาน การรับสมัครงานและการ
3.54 0.50
ฝกงาน
๒.๕ ความรวดเร็วของการใหบริการขอมูลขาวสาร
3.54 0.50
เฉลี่ยรวมดานการบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
3.60 0.10
พิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงาน
๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
๓.๑ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานมีความหลากหลาย
3.71 0.46
๓.๒ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานตรงกับความ
3.77 0.74
ตองการของนักศึกษา
๓.๓ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานทันสมัยและเปน
3.31 0.47
ปจจุบัน
๓.๔ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานนักศึกษาสามารถ
3.54 0.50
นําไปใชประโยชนได
๓.๕ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมชวยเพิ่มศักยภาพและทักษะในการ 3.54
0.50
ทํางานของนักศึกษา
เฉลี่ยรวมดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
3.57 0.18
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

เฉลี่ยรวมทุกดาน

3.70

0.22

ระดับความ
พึงพอใจ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการใหบริการของคณะสาธารณสุขศาสตร มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกดาน
� = 3.70, STDEV = ๐.22) โดยมีผลเฉลี่ยรวมดานแตละดานเรียงตามลําดับจากมากไป
อยูในระดับมาก ( 𝐗𝐗
หานอยดังนี้
� = 3.95)
๑.การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวติ แกนิสิต(𝐗𝐗
� = 3.60)
๒. การบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงาน (𝐗𝐗
�= 3.57)
๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา (𝐗𝐗

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นที่ไดรับคะแนนประเมินความพึงพอใจสามอันดับที่นอยที่สุดคือ
� = 3.95)
๑.การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวติ แกนิสิต(𝐗𝐗
� = 3.60)
๒. การบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงาน (𝐗𝐗
�= 3.57)
๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา (𝐗𝐗

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการของคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อ
นําไปปรับปรุง
๑. ควรเพิ่มจุดใหบริการอินเทอรเน็ตและจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนงานควรเพิ่มจํานวนโตะใหเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษา เพื่อใชเวลาวางในการศึกษานอเวลา
๒. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารใหรมรื่นสวยงาม
๓. เพิ่มหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้น

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ประจําปการศึกษา๒๕๕๙
ตอนที่ ๑สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมินกรุณาทําเครื่องหมาย ลงในที่ตรงกับความจริง
๑. เพศ
□ชาย

□หญิง

๒. ชั้นปที่ศึกษา
□ ชั้นปที่ ๑

□ ชั้นปที่ ๒

□ ชั้นปที่ ๓

□ ชั้นปที่ ๔

๓. สาขาวิชา การจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการบริการ
คําชี้แจง :ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานตอ คุณภาพการบริการ
๒.๑การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ที่

หัวขอประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

๑ อาจารย ที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวการใชชีวิต มี
เพียงพอและเหมาะสม
๒ อาจารยที่ปรึกษา มีมนุษยสัมพันธ ใสใจ และเต็มใจให
คําปรึกษา
๓ อาจารยที่ปรึกษาใหเวลา ในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
นักศึกษา
๔ อาจารยที่ปรึกษามี ความสามารถในการแนะนําและแกไข
ปญหาตางๆ
๕ อาจารยที่ปรึกษา ติดตามผลการชวยเหลือนั กศึกษา อยาง
ตอเนื่องใกลชิด
ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................

..........................

นอยที่สุด

............................................................................................................................................................................................
๒.๒ การบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงาน
ที่

หัวขอประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

๑ การใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผานสื่อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย
๒ การใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา
๓ การใหบริการขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชน
กิจกรรมประกวดสุนทรพจน กิจกรรมประกวดเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ
๔ การใหบริการขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงงาน การรับสมัครงาน
และการฝกงาน
๕ ความรวดเร็วของการใหบริการขอมูลขาวสาร

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................

..........................

............................................................................................................................................................................................

๒.๓ การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต
คําชี้แจง :ใหนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๔ เทานั้น ทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ
ที่

หัวขอประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

๑ การจัดกิจกรรม เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานมีความ
หลากหลาย
๒ การจัดกิจกรรม เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานตรงกับ
ความตองการของนักศึกษา
๓ การจัดกิจกรรม เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานทันสมัย
และเปนปจจุบัน
๔ การ จัดกิจกรรม เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานนิสิต
สามารถนําไปใชประโยชนได
๕ การจัดกิจกรรม เตรียมความพรอมชวยเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะในการทํางานของนักศึกษา

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................

..........................

............................................................................................................................................................................................

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบประเมิน

นอยที่สุด

