
AVG SD %

3.92 0.85 78.41

1

ทานมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนานิสิตอยางสมํ่าเสมอ เชน ประเมินผูสอน ประเมินรายวิชา ประเมิน

อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ เปนตน

4.1 0.8 82.04

2
การดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินในขอ 1 

รวดเร็ว ตรงตามความตองการของนิสิต
3.8 0.8 76.70

3
ความเปนกันเอง ใสใจ และเต็มใจใหคําแนะนําแกนิสิตของนักวิชาการศึกษา 

งานบริการการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
4.1 0.8 82.68

4
ความเปนกันเอง ใสใจ และเต็มใจใหคําแนะนําแกนิสิตของนักวิชาการศึกษา 

งานกิจการนิสิต ของคณะ/วิทยาลัย
4.1 0.8 82.41

5
สภาพโดยท่ัวไป (โตะปฏิบัติการ เกาอ้ี แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) 

ของหองปฏิบัติการเหมาะสมตอการเรียนรูภาคปฏิบัติ
3.9 0.8 78.22

6 เคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ มีความเพียงพอ 3.7 1 73.51

7 เคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ มีความพรอมใช 3.8 0.9 75.20

8 เคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ มีความทันสมัย 3.8 0.8 76.44

9
กิจกรรมเสริมประสบการณทางวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมการทํางาน 

เหมาะสมเพียงพอ
4 0.8 79.47

10
การบริการขอมูลขาวสารท่ีเอ้ือตอการเตรียมความพรอมในการทํางาน 

เหมาะสมเพียงพอ
3.9 0.8 77.69

11
ระบบรับขอรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียนดานการศึกษามีความ

สะดวก ไมสงผลกระทบตอผูรอง และมีการพิจารณาท่ีเปนธรรม
3.9 0.9 78.19

3.70 0.94 73.92

ดานคุณภาพจัดการเรียนการสอน : โดยคณะ/วิทยาลัย

ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร ภาคเรียน 2/62

เทคนิคการแพทย

N=225 (57x=3, 58x=12, 59x=44, 60x=56, 61x=47, 62x=63)

ขอมูลตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2563 - 14 เมษายน 2563

*คา AVG และ SD ถูกคํานวณโดยไมนับผลประเมินที่เปน 0(ไมทราบ,ไมเคยใชบริการ)

ดานบริการการศึกษา : โดยกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย



12
การบริการดานลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร งาย สะดวก

 รวดเร็ว
3.7 0.9 74.22

13
ระบบบันทึกผลการศึกษาและการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับผลการศึกษาแก

นิสิตผานระบบ เครือขายคอมพิวเตอร ถูกตอง ทันเวลา
3.7 0.8 74.40

14
ความเปนกันเอง ใสใจ และเต็มใจใหคําแนะนําแกนิสิตของนักวิชาการศึกษา 

กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.7 1.1 74.16

15
ระบบรับคํารองและใหบริการตามคํารองดานการศึกษาตาง  ๆรวดเร็ว ตรง

ตามความตองการ
3.6 0.9 72.91

3.52 1.05 70.35

16
สภาพโดยท่ัวไป (โตะเรียน เกาอ้ี แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

หองเรียน ณ อาคารเรียนรวมเหมาะสมตอการเรียนรูภาคทฤษฎี
3.7 1 73.04

17 นํ้าด่ืมประจํากลุมอาคาร เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 3.2 1.1 64.82

18 หองนํ้าประจํากลุมอาคาร เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ 3.5 1 70.84

19 สนามกีฬาท้ังกลางแจงและในรม ลานเอนกประสงค เพียงพอและเหมาะสม 3.4 1 67.95

20

ระบบการจองใชหอง/สนามกีฬา หรือพ้ืนท่ีสวนกลาง เพ่ือทํากิจกรรมนอก

หลักสูตร มีความสะดวก มีผูรับผิดชอบใหการบริการ และใหบริการตรงเวลา

นัดหมาย

3.5 1.2 69.53

21 ไฟฟาและนํ้าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เพียงพอและเหมาะสม 3.2 1.1 64.29

22
ภาชนะสําหรับท้ิงขยะประจํากลุมอาคารและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและ

เหมาะสม
3.5 1 70.40

23 ขยะของกลุมอาคารและบริเวณโดยรอบ มีการกําจัดอยางสมํ่าเสมอ 3.7 0.9 74.80

24
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในกลุมอาคารไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

และพรอมใช
3.8 1.1 76.50

25 ระบบการแจงซอมสะดวก รวดเร็ว และมีระบบบํารุงรักษาท่ีสมํ่าเสมอ 3.5 1.1 69.04

26 ระบบรักษาความปลอดภัยในกลุมอาคาร เชน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

 กลองวงจรปด ไฟฟาและแสงสวางทางสัญจร เพียงพอและเหมาะสม

3.8 1 75.68

27
ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เชน ถนน ปายบอกทาง รถเมล สะดวกและ

ปลอดภัย
3.4 1 67.29

3.57 1.12 71.35

ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ/ระบบสนับสนุน : โดยกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : โดยศูนย CITCOM มหาวิทยาลัย



28 ความเพียงพอของจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบริการ 3.7 1.1 73.95

29 สภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอมภายในหองใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.7 1.1 74.51

30 ความเพียงพอของซอฟแวรพ้ืนฐานตาง  ๆท่ีใหบริการ 3.7 1.2 73.24

31 โสตทัศนูปกรณท่ีใชในหองเรียน ณ อาคารเรียนรวม มีความพรอมใช 3.7 1 73.18

32 โสตทัศนูปกรณท่ีใชในหองเรียน ณ อาคารเรียนรวม มีความเพียงพอ 3.7 1 73.12

33 บุคลากรผูใหบริการของศูนย CITCOM มีอัธยาศัยดี และเต็มใจใหบริการ 3.7 1.2 73.90

34
จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต หรือสัญญาณ WIFI ในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ

 พ้ืนท่ีศึกษาดวยตนเอง หรือหอพัก มีความเพียงพอ
3.4 1.1 67.56

35 ความแรงของสัญญาณอินเตอรเน็ต หรือ WIFI 3.1 1.1 61.96

36 ความปลอดภัยในการใชงานอินเตอรเน็ต 3.5 1.1 70.73

3.63 1.07 72.52

37 ชวงวัน-เวลา ท่ีเปดใหบริการมีความเหมาะสม 3.6 1 71.93

38
สภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอมภายใน เชน อุณหภูมิ แสงสวาง เสียงรบกวน

 ความสะอาด ความเปนระเบียบ ทางหนีไฟ
3.7 1 73.21

39

สภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอมภายนอก เชน ทางเขา-ออกสะดวก ความรม

ร่ืน แสงสวางความปลอดภัย รานสะดวกซ้ือ ท่ีน่ังรับประทานอาหารวาง ราน

จําหนายหนังสือ

3.6 1 72.56

40 บุคลากรผูใหบริการมีอัธยาศัยดี และเต็มใจใหบริการ 3.5 0.9 70.89

41
จํานวนหนังสือ ตํารา วารสาร ฯลฯ ท่ีเปนส่ิงพิมพ เพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ท้ังภาษาไทย อังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ
3.5 1.1 70.59

42

จํานวนหนังสือ ตํารา วารสาร ฯลฯ ท่ีเปนวัสดุอิเลคทรอนิกส เชน E-Books 

E-Journals E-Theses และ Online Database เพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ท้ังภาษาไทย อังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ

3.6 1.2 71.53

43
โสตทัศนวัสดุ เชน ภาพยนตร Videodiscs รูปภาพ แผนท่ี ฯลฯ เพียงพอตอ

ความตองการของผูเรียน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
3.7 1.3 73.08

44 ความเพียงพอของจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบริการภายในศูนยฯ 3.7 1.1 74.14

45

ความเพียงพอของ Access point เพ่ือเช่ือมตอกับระบบเครือขายของ

มหาวิทยาลัย ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาและอุปกรณไรสายภายใน

ศูนยฯ

3.6 1.1 72.80

ดานหองสมุด ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน สื่ออิเล็กทรอนิกส : โดยศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษามหาวิทยาลัย



46 ความเพียงพอของหองศึกษาคนควาดวยตนเอง และหองทํางานกลุมยอย 3.6 1.1 72.39

47 คนหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันไดงาย มีปายบอกชัดเจน 3.6 1 71.69

48
ระบบการ ยืม-คืน และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสามารถ

ดําเนินการผานเครือขายมหาวิทยาลัยไดงาย ไมยุงยากซับซอน
3.8 0.9 76.29

49
มีระบบแจงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม  ๆหลากหลายชองทาง และอยางสมํ่าเสมอ
3.6 1 72.48

50
มีระบบชวยเหลือออนไลนท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชน E-mail Facebook แจง

ขอความทางมือถือ เปนตน
3.6 1.1 71.71

3.57 1.24 71.41

51
ความหลากหลายของส่ือประชาสัมพันธขาวสารแกนิสิต เชน ส่ิงพิมพ ปาย

ประชาสัมพันธ เว็บไซต Facebook แจงขอความทางมือถือ เปนตน
3.6 1 71.13

52

ประสิทธิภาพของการนําเสนอขอมูลขาวสารแกนิสิต เชน ขอมูลขาวสาร

ถูกตอง เช่ือถือได เปนปจจุบันและทันเวลา นําเสนออยางสมํ่าเสมอ ขอมูล

ขาวสารมีประโยชนตรงตามความตองการ

3.6 1 71.22

53
มีหนวยงานและบุคลากร ดูแลแนะนําดานการเงินและทุนการศึกษาแกนิสิต 

เหมาะสมเพียงพอ
3.6 1.2 71.51

54 มีหนวยงานและบุคลากรดูแลแนะนําดานสุขภาพจิตนิสิต เหมาะสม เพียงพอ 3.5 1.3 70.34

55 มีหนวยงานและบุคลากรดูแลนิสิตพิการ เหมาะสม เพียงพอ 3.6 1.4 72.32

56
ความเปนกันเอง ใสใจ และเต็มใจใหคําแนะนําแกนิสิตของนักวิชาการศึกษา 

กองกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัย
3.5 1.3 70.87

57
ความเปนกันเอง ใสใจ และเต็มใจใหคําแนะนําแกนิสิตของบุคลากร

ศูนยบริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ของมหาวิทยาลัย
3.6 1.4 72.48

3.18 1.17 63.62

58
รานจําหนายอาหารและอาหารประจํากลุมอาคาร เพียงพอ สะอาดถูก

สุขลักษณะ ราคาเหมาะสม
3.2 1.1 63.86

59
จํานวนหอพักนิสิต อัตราคาเชา และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหอพัก

มหาวิทยาลัยเพียงพอและเหมาะสม
2.9 1.2 57.57

60
ระบบเขาถึงการใหบริการทางการแพทยของศูนยแพทยมีสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ
3.3 1.2 65.41

ดานประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษาและแนะแนว :โดยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย/

ศูนยบริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

ดานอาหาร หอพัก การรักษาพยาบาล : โดยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย/ศูนยแพทย



61
จํานวนบุคลากรทางการแพทยของศูนยแพทยท่ีใหบริการ มีความเพียงพอและ

เหมาะสม
3.4 1.2 67.65

รวมทั้งหมด 3.62 1.08 72.37

1
ควรปรับปรงุในเรื�องของควิเวลาการออกรถเมย ์และในครั �งที�มกีจิกรรม

จนทําใหเ้ปลี�ยนเสน้ทางการใชร้ถเมย ์ควรจัดแจง้นอกเหนอืจากใน

อนิเทอรเ์น็ต

2 เวลาเปิดใหบ้รกิารหอ้งสมดุนอ้ยไปครับควยขยายเวลาเพิ�ม คา่หอในแพง

ไปครับ

3 บรกิารรถเมลห์ว่ยแตก วางแผนเวลาชวีติไมไ่ด ้

4 บคุลากรทางการแพทยพ์ดูจาแยม่าก ผูป่้วยไปทําการรักษา เสยีเงนิ

เหมอืนกนั แตพ่ดูเหมอืนไปขอรักษาฟร ีผูป่้วยฉุกเฉนิ แตพ่ยาบาลกลับ

นั�งเลน่โทรศัพท ์เลน่เกม

5
ขา่วสารบางอยา่งคอืบอกชา้มากหรอืไมบ่อกเลย ทําใหเ้สยีเวลา

6
Wi-fi หอชา้มากและหลดุบอ่ยมาก

7 อตัราคา่เชา่ของหอพักนสิติสงูเกนิไปและไมส่อดคลอ้งกบัคณุภาพที�ควร

จะไดร้ับ

8
เพิ�มอตัราการเดนิรถ

9 หอ้งนํ�าอาคารเรยีนรวมce ไมส่ะอาด และนํ�าตามอาคารตา่งๆไมไ่หลทํา

ใหไ้มส่ามารถทําธรุะสว่นตัวไดถ้งึแมจ้ะมกีารสํารองนํ�าไวแ้ลว้ก็ตาม

10
ควรปรับปรงุหอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้มใหน่้าใชม้ากขึ�น

11
สําหรับมหาวทิยาลัยควรปรับปรงุในหลายๆเรื�อง ใหด้กีวา่นี� ใสใ่จนสิติให ้

มากกวา่นี� ความเทา่เทยีม ความยตุธิรรม ตอ้งมี

12

การแจง้ซอ่มภายในหอพักนสิติ ดําเนนิการลา่ชา้มาก ชา่งซอ่มไมม่ี

ประสทิธภิาพ ทิ�งเศษขยะไวใ้นหอ้งไมย่อมเก็บไปดว้ย นํ�าไมไ่หลบอ่ย 

ไฟดับบอ่ย คณุภาพชวีตินสิติไมเ่หมาะสมกบัคา่หอพักที�แพงมากเกนิไป

เลยแมแ้ตน่อ้ย มกีลิ�นนํ�าเน่าเหม็นซึ�งไมม่ทีทีา่วา่จะดขีึ�นเลยตั �งแตอ่ยูม่า

สองปี สว่นเรื�องการแจง้ซอ่มภายในตัวอาคารเรยีนรวม อาจารยห์ลายๆ

ทา่นบน่ใหน้สิติฟังบอ่ยมากวา่ดําเนนิการซอ่มลา่ชา้มากเชน่กนั ปรับปรงุ

ดว้ยคะ่

กรณีที่ทานใหคะแนนความพึงพอใจ อยูในระดับ 1 (ตองปรับปรุง) หรือ 2 (ควร

ปรับปรุง) ในขอใดโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมของขอดังกลาวจะขอบคุณมาก



13 หอพักอตัราคา่เชา่หอ้งแพง ไมเ่หมาะสมกบัสวัสดกิารที�หอพักใหเ้ลย 

การโดยทางรถเมลไ์มเ่พยีงพอและไมม่คีวามปลอดภยั ควรซื�อคันใหมค่ะ่

14

อยากใหป้รับปรงุหอพักในมหาวทิยาลัยคะ่ อตัราคา่เชา่ไมคุ่ม้กบัคณุภาพ

ชวีติที�ไดร้ับมากนัก และปีนี�มกีารดับไฟเพื�อซอ่มบอ่ยมาก อยากใหม้กีาร

บรหิารจัดการที�เสถยีรมากกวา่นี�คะ่ อกีทั �งมี�รับพัสด ุอยากใหทํ้างานตรง

เวลาที�ตดิไวค้ะ่ คอืตดิบอกวา่จะเปิดบรกิารตั �งเเต1่0.00เป็นตน้ไป เเต่

ตอนนั�นไปรับพัสดตุอนประมาณ 11.00 ที�รับพัสดยุงัไมเ่ปิดเลยคะ่ อยาก

ใหดํ้าเนนิการแกไ้ขดว้ยนะคะ ขอบพระคณุมากคะ่

15
หอพักราคาแพงกวา่ที�คสรจะเป็น รหัส 61 จา่ยเงนิเพิ�มทั �งๆที�ไมม่อีะไร

พัฒนาเลย นํ�าก็แย ่ไฟก็แย ่สภาพแวดลอ้มก็ยงัแยเ่หมอืนเดมิ

16
WIFI ไมท่ั�วถงึ การประชาสมัพันธท์ี�ลา่ชา้และไมเ่ป็นจดุสนใจ ศนูย์

อาหารอาคารเรยีนรวมเหม็นเน่า หนังสอืในหอ้งสมดุไมห่ลากหลาย ไมม่ี

หนังสอือา่นเลน่ผอ่นคลาย ศนูยแ์พทยห์นา้มอที�ไมส่ะดวกตอ่นสิติที�เขา้

ใชบ้รกิาร ทางเดนิเขา้ไกล คนพาผูป่้วยไปแทบป่วยไปดว้ยคน

17
คา่หอพักแพงมากแพงเกนิไปเมื�อเทยีบกบัคณภาพชวีติที�ไดร้ับทั �งนํ�าไม่

ไหล ไฟดับ กลิ�นนํ�าเน่าเสยีที�มกีลิ�นทกุวัน หอพักไมไ่ดม้สี ิ�งอํานวยความ

สะดวกมากมายคณุภาพของเครื�องใชใ้นหอพักก็ไมไ่ดด้หีรอืแพงอะไร 

คา่ไฟก็แพงเกนิไปแพงเกนิที�กฎหมายกําหนด

18
ศนูยแ์พทยค์วรมรีถรับสง่ตรงทางเขา้

19
เครื�องมอืและอปุกรณ์ที�ใชเ้วลาเรยีนตัวคณะไมพ่อเพยีง ทําใหป้ฏบิตักิาร

ที�ทําใชเ้วลามาก ผลของปฏบิตักิารอาจเกดิความผดิพลาดไดม้าก 

อนิเทอรเ์น็ตมกัจะเชื�อมตอ่ไมไ่ดเ้วลาใชพ้รอ้มกนัจํานวนมากและจดุ

เชื�อมตอ่บางจดุเป็นจดุอบัสญัญาณ

20 -รถเมยข์องมหาวทิยาลัยไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของนสิติ เเละไมม่ี

ความปลอดภยัในขณะเดนิทาง -อยากใหม้กีารลาดยางลูว่ ิ�งของสนาม

กฬีากลาง

21 อปุกรณ์ที�ชํารดุหรอืไมด่แีลว้ควรเปลี�ยนใหม ่เชน่เกา้อี�

22 เนื�องจากนํ�าที�ใชใ้นหอ้งนํ�าบางครั �งไมไ่หลหรอืไหลไมเ่พยีงพอ

23

คา่หอแพงมากแลว้ก็ปี63ใหจ้า่ยคา่หอเร็วเกนิไป คา่หอที�จา่ยไปแลกกบั

คณุภาพ การอํานวยความสะดวกในหอในคอืไมโ่อเคเลย ตูก้ดนํ�ากานํ�า

รอ้นมตีะกอนไมเ่คยทําความสะอาด รวมถงึการแจง้ซอ่มก็ชา้ มพีี�หอเลี�ยง

สตัวก์็มาถา่ยเลอะที�พื�น//ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอเวลาเลกิเรยีนดกึ มนัมดืมาก 

ไฟบางดวงก็ตดิๆดับๆ//ป้ายจราจรควรจะตดิบอกใหล้ะเอยีด เชน่ หา้ม

จอด หา้มเลี�ยว วงเวยีนหนา้มอควรจะมป้ีายบอกวา่ใหร้ถวิ�งวนทางไหน



24
คา่หอในมอีตัราการเก็บคา่หอที�แพงเกนิไป ซึ�งปกตหิอในมหาวทิยาลัย

อื�นตอ้งถกูกวา่หอนอกหลายเทา่ ควรปรับใหม้คีา่หอถกูกวา่นี�เพราะวา่

จา่ยคา่หอแพงมากรายบคุคลแตไ่ดอ้ยูร่วมกนั

25 อยากใหผู้ใ้หบ้รกิารในหอ้งสมดุมอีธัยาศัยที�ดกีวา่นี�คะ่

26
รา้นอาหารควรเลอืกรา้นที�มคีณุภาพกวา่นี�และหลากหลาย ถจ้ะไปศนุย์

การแพทยเ์ดนิทางไกลมาก ควรมคีลนิกิใกลม้หาลัยประจําหนึ�งที� และมี

บรกิารสง่ถงึรพถงึแมจ้ะป่วยไมม่ากนัก

27 ในเรื�องอาหารควรมกีารรักษาคณุภาพมาตรฐานในการประกอบอาหาร

รวมถงึความสะอาดในกระประกอบอาหารเพื�อจําหน่าย

28 สญัญาณเน็ตไรส้าย  ถา้คนเชื�อมเยอะจะใชไ้มไ่ด ้ ความแรงตํ�า หอพัก

แพงกวา่ขา้งนอก  สิ�งอํานวยไมเ่ทา่

29

คา่หอเเพงมากๆเมื�อเทยีบกบัมหาลัยอื�น เเตก่ารเป็นอยูไ่มด่ ีเชน่wifiไม่

เเรง ไฟฟ้าดับบอ่ยมากเเละคา่ไฟก็เเพง สิ�งอํานวยความสะดวกก็มนีอ้ย

รา้นอาหารบา้งรา้นก็ดไูมค่อ่ยสะอาด สภาพเเวดลอ้มในมอชว่งนี�(ภยัเเลง้)

 คอืเเยม่ากๆๆ มทีั �งฝุ่ นpm 2.5 เเละยงัมกีารเผาป่ารอบมอ ซึ�งฝุ่ นพษินี�ทํา

ใหน้สิติสขุภาพเสยี เเละไมเ่ห็นเเนวทางในการเเกปั้ญหาฝุ่ นพษิที�ยั�งยนื 

ระบบการจราจรรถเมยค์อืชา้มากรอนานมากกวา่จะออกเเตล่ะเทยีวทั �งที�

รถเต็ม เเละไมม่คีวามปลอดภยั เนื�องจากมกีารบรรทกุนํา◌ห้นักที�เกนิใน

การขบัขึ�นลงเขา ที�รอรถก็นอ้ย การเดนิทางไปศนูยก์ารเเพทยก์็ลําบาก

ไมม่ทีี�จอดเเน่นอน งานดา้นทันตกรรมก็มนีอ้ยคอืรับควิในการทําเเตล่ะ

วันนอ้ยไมส่ะดวก นี�คอืสิ�งที�อยากใหป้รับปรงุทั �งหมดเเตส่ ิ�งที�อยากใหทํ้า

คอือยากใหม้มีาตราการป้องกนัฝุ่ นพษิที�ใชอ่ยา่งยั�งยื�น เเละอยากให ้

ปรับปรงุคอืคา่หอที�เเพงเกนิ

30

หอพักแพงมาก แพงไมพ่อ สิ�งที�ไดไ้มคุ่ม้ความแพงเลย เรื�องของความ

สะอาดของไวฟายก็คงจะแกไ้ขอะไรไมไ่ดเ้พราะคนใชเ้ยอะ ปัญหานํ�าดื�ม 

เจอบอ่ยมากๆ มตีะไครเ้กาะเอยอะไรเอย ไมก่ลา้กนิเลย แตโ่ชคดทีี�

แมบ่า้นหอพัก7 ดมีากๆ ก็ใจชื�นมาหน่อย มอีะไรก็เลยตอ้งบอกป้าแมบ่า้น

 นํ�าอาบ นํ�าอา่ง อนันี�บอกเลยวา่ใหต้ดิลบ เพราะนํ�าสกปรก บางวันคอืชดั

มาก มกีลิ�น และมสีี

31 นํ�าไมไ่หลบอ่ยคะ่ และเครื�องซกัผา้และเตารดีที�หอเสยีบอ่ย เสยีหลาย

เครื�องมาก

32

ควรประบปรงุหอพักนสิติในเรื�องขอการบรกิารดา้นเครื�องซกัผา้ ควร

เปลี�ยนเครื�องซกัผา้และมจีดุแลกเหรยีญเพื�อความสะดวก และเนื�องจาก

เครื�องซกัผา้ซกัไมค่อ่ยสะอาด และมกีารชํารดุอยูบ่อ่ยครั �ง ควรเปลี�ยน

เครื�องซกัผา้ นํ�าและไฟมปัีญหาอยูห่ลายครั �งมทีั �งบอกลว่งหนา้และไม่

บอกลว่งหนา้ นํ�าประปามกีลิ�นและขุน่


