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คํานํา 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ตามขอบังวาดวย การบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565  โดยให

หนวยงานสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในขณะนั้นโอนไปเปนบัณฑิตวิทยาลัย  วันถัดไปจากการ

ประกาศขอบังคับ  โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจ  คือ  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  กํากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และกํากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 เพ่ือใหการขับเคลื่อนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  สําเร็จตามเปาประสงค  ตามแผนปฏิบัติราชการ  

และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดทําแบบประเมินความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศ

ของแตละปงบประมาณ  ผลการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญ  เปนประโยชนตอการปรับปรุง  พัฒนาระบบการ

ใหบริการ  เปนการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผูรับบริการทุกๆทาน  ที่ใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบัณฑิตวิทยาลัย  

เพ่ือที่บัณฑิตวิทยาลัยจํานําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1.1ประวัติความเปนมา 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการ

บัณฑิตศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ไดกําหนดแผนงานและ

ดําเนินโครงการมาตั้งแตปการศึกษา 2538 เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา

มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีขอมูลและกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

  ปการศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินโครงการเตรียมการจัดตัง้บัณฑติศึกษา โดย

แตงตัง้ ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

  ปการศึกษา 2539 ถึง 2540 ดําเนินการยกรางและขออนุมัตหิลกัสตูรระดับบัณฑติศึกษา 

  ปการศึกษา 2541 เปดสอนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑิต (ป.บัณฑติ) วิชาชีพครูภาคปกติ และภาค

พิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) 

  ปการศึกษา 2543 เปดใชอาคารบัณฑติวิทยาลยั (อาคาร30) และเปนอาคารเรียนหลักของนักศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา 

  ปการศึกษา 2544 เปดสอนหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาหลักสตูรและการสอนและ

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร – 

อาทิตย) 

  ปการศึกษา 2545 เปดสอนหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ 

(เรียนวันเสาร-อาทติย และเรียนวันจันทร-พุธ-ศุกร) 

  ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนา

ผูบริหารประจําการใหไดรับวุฒิประกาศนยีบตัรบัณฑติ การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ปการศึกษา 2547 เปดสอนหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู และเปลีย่น

สถานะเปน “บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัราช

ภัฏ มีผลบังคบัใชตัง้แตวันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัมีการปรับเปลีย่นโครงสรางการบริหารงาน และเปลีย่นแปลงฐานะของ

บัณฑิตวิทยาลยัเปนสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในทําหนาทีเ่ปนหนวย

ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั 

  ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสตูรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

  ปการศึกษา 2554 เปดหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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  ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดประกาศการแบงสวนราชการใหมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ

และมีหนวยงานภายใน ประกอบดวยสํานักงานผูอํานวยการ กลุมงานบริหารงานทั่วไป กลุมงานบริการ

วิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

  ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีรอยุธยาไดประกาศ เร่ือง การจัดตั้งสวนงานภายใน

และแบงหนวยงานภายใน ไดจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั เปนสวนงานภายในทีมี่ฐานะเทยีบเทาคณะในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีรอยุธยาไดประกาศ ขอบังคบัวาดวย การบริหารและ

การดําเนินงานบัณฑติวิทยาลยั พ.ศ. 2564 ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโอนไปเปนบัณฑติวิทยาลยั

ตามขอบังคับ 

 

 ที่ตั้ง/อาณาเขต  

 บัณฑิตวิทยาลัย 

 ตั้งอยูชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1.2 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

งานนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานวิชาการ 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.3 โครงสรางการบริหารงานภายในบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูบริหารและบคุลากร  ของบัณฑติวิทยาลยั 

ลําดบั ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อภชิาต ิ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

2 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน รองคณบดบีัณฑติวิทยาลยั 

3 อาจารย  ดร.ปณณธร  หอมบุญมา ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

4 นางทิวาพร  สงแสง ปฏบิตัิหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน

บัณฑิตวิทยาลยั 

5 นางสาวสดุาทพิย  ศุภผล นักวิชาการศึกษา 

6 นางสาวนุชจรี  สญัญะสาร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

7 วาที่รอนตรีสามารถ  ลําใยหวาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

 

งานนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารวิชาการ 

หัวหนาสํานักงานบัณฑติวิทยาลยั 
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1.4 ปรัชญา 

  บัณฑิตวิทยาลัย มุงกํากับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นํา

ความรูการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

1.5 วิสัยทัศน 

 “กํากับมาตรฐานหลกัสตูรใหมีคุณภาพ ภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายในป 

2567” 

 

1.6 คานิยม: GSTSU  

1. G Good Governance : ยดึหลักธรรมาภิบาล 

2. S Standard : มุงมั่นมาตรฐาน 

3.T Teamwork : ทํางานเปนทีม 

4.S Service mind/Smile : ยิม้ และมีจิตบริการ 

5.U Ultimate Goal : ฝนใหไกลไปใหถึง 

 

1.7 เอกลกัษณ  

 บัณฑิตศกึษา มีความรับผดิชอบ ออนนอม ถอมตน อาสา เสยีสละ 

 

1.8 อัตลกัษณ 

ความรูด ี มีทักษะวิจัย ใฝคุณธรรม นําทองถิ่น  

     

1.9 พันธกิจ 

1.สงเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

และสงัคม  

2.สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สนองความตองการและแกปญหาใหกับทองถิ่น สังคม และ

ประเทศชาต ิ 

3.สงเสริมบัณฑติใหมคีวามรูคูคุณธรรม และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นทีต่อบสนอง

ตอความตองการของทองถิ่นและสอดคลองตามแนวพระราชดําริ  

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับบัณฑติศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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5.สรางเครือขายการจัดการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาทัง้ภายในและตางประเทศ 

 

1.10 นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย 

1.การทํางานเปนทีม 

      1.1 พัฒนาหลักสตูรทุกระดับใหมีคุณภาพ  

      1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพตรงตามผลสัมฤทธ์ิของหลักสตูร  

2.ดานการบริหารจัดการ 

      2.1 บริการใหมีประสิทธิภาพสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการ  
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สวนที่ 2 

เคร่ืองมือการประเมินและเกณฑการประเมิน 

 

2.1 เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย  แบบออนไลน 

 https://forms.gle/iJrcn2L699mS1BXAA 

 

2.2 เกณฑการใหคะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม คือ  ประเมินคา (Rating  scale)  ไดเกณฑ  5  ระดับ  ดังนี้ 

  พึงพอใจมากที่สดุ คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00 

  พึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20 

  พึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40 

  พึงพอใจนอย  คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60 

  พึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80 

 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวมรวมขอมลู  ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2564  ถงึ  วันที่  30  กันยายน  2565   
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สวนท่ี  3 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

3.1  จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวทิยาลัย   

 จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑติวิทยาลยั  ผานระบบออนไลน  ระหวาง

วันที่  1  ตลุาคม  2564  ถึง  วันที ่ 30  กันยายน  2565   จํานวน  225  คน   

 

3.2 สรุปผลจากผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบรกิารบัณฑิตวิทยาลัย   

 ตอนที ่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ จํานวนผูตอบ รอยละ 

 1.ชาย 82 36.4 

 2.หญิง 143 63.6 

2.อาย ุ  จํานวนผูตอบ รอยละ 

 ต่ํากวา  20  ป 0 0 

 21-41  ป 80.4 80.4 

 41-60  ป 18.2 18.2 

 61  ป  ขึ้นไป 1.3 1.3 

3.ระดับการศึกษาสงูสดุ จํานวนผูตอบ รอยละ 

 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0 

 ปริญญาตรี 73.8 73.8 

 ปริญญาโท 25.3 25.3 

 ปริญญาเอก 0.9 0.9 

4.สถานภาพของผูมารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสยี จํานวนผูตอบ รอยละ 

 บุคลากรสายวชิาการ 6.7 6.7 

 บุคลากรสายสนับสนุน 0.4 0.4 

 นักศึกษา 92.4 92.4 

 อื่นๆ 0.4 0.4 
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 ตอนที่  2  ความพึงพอใจ  ตอการใหบริการ 

 ดานเวลา 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.52 มากที่สดุ 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.54 มากที่สดุ 

คาเฉลีย่รวม 4.53 มากที่สดุ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานเวลา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   คาเฉลี่ยเทากับ  

4.53  พบวา  ความรวดเร็วในการใหบริการ อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.54  และการใหบริการ

เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.52 

 

 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2.1 การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการ 

4.44 มากที่สดุ 

2.2 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก  ซับซอน 4.50 มากที่สดุ 

2.3 มีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลาย 4.47 มากที่สดุ 

คาเฉลีย่รวม 4.47 มากที่สดุ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

คาเฉลี่ยเทากับ  4.50  พบวา  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก  ซับซอน  รองลงมามีการใหขอมูลตาง ๆ 

หลากหลาย  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.47   และการติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.44 

 

 ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.61 มากที่สดุ 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.59 มากที่สดุ 

3.3 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 4.60 มากที่สดุ 
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ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมขอสิ่งตอบแทน,ไม

รับสินบน,ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.65 มากที่สดุ 

คาเฉลีย่รวม  มากที่สดุ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

คาเฉลี่ยเทากับ  4.61  พบวา  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมขอสิ่งตอบแทน,ไมรับสินบน,ไมหา

ผลประโยชนในทางมิชอบ  อยูในระดบั  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.65   รองลงมาความเหมาะสมในการแตงกาย

ของผูใหบริการ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.61    ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.60  และความเต็มใจและความ

พรอมในการใหบริการอยางสุภาพ  อยูในระดบั  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.59    

 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.48 มากที่สดุ 

4.2 มีสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.54 มากที่สดุ 

4.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ เหมาะสมและเพียงพอตอการ

ใหบริการของหนวยงานนั้น ๆ 

4.49 มากที่สดุ 

4.4 ความสะอาดสถานที่ใหบริการ 4.56 มากที่สดุ 

คาเฉลีย่รวม 4.51 มากที่สดุ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยภาพรวมอยูในระดับ  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยเทากับ  4.51  พบวา  ความสะอาดสถานที่ใหบริการ  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.56  

รองลงมามีสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.54  มี

สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใหบริการของหนวยงานน้ัน ๆ  อยูในระดับ  มากที่สุด  

มีคาเฉลี่ย  4.49  ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ  อยูในระดับ  มากที่สุด  มี

คาเฉลี่ย  4.48            
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 ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

5. ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด 4.58 มากที่สดุ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม โดยภาพรวมอยูในระดับ  มากที่สุด  คาเฉลี่ย               

เทากับ  4.58 

 

 ตอนที ่3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  ปญหา 

  1.หนังสือ ตํารา หองสมดุคคอนขางเกา 

  2.เทคโลยทีี่นํามาใชยังไมตอบสนองความตองการเทาทีค่วร 

  3.สัญญาณ wifi ไมเสถยีร 

  4.ปญหาเร่ืองที่จอดรถของนักศึกษานอย 

  5.สิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองของหองพักนักศึกษา เชน โทรทัศนไวดขูาวสารในหองพัก

นักศึกษาในสาขาวชิาตาง ๆ 

  6.สัญญาณอินเตอรเนต็ไมเสถยีรโดยเฉพาะในหองเรียน,โตะเรียนไมเหมาะสมเพราะตองน่ัง

เรียนระยะเวลายาวนาน 

  7.สิ่งสนับสนุนการศกึษายงัไมเพียงพอ 

  8.สถานที่จอดรถนอย 

  9.การสมคัรสมาชิก มคีวามยุงยาก สมัครในระบบยากเกินไป ขนาดเจาหนาทําใหเอง ยัง

สมคัรไมไดเลย 

  ขอเสนอแนะ  

  1.อยากใหนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเขามาใชเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

  2.นาจะจัดโซนการจอดรถเพ่ือความชดัเจนและเปนประโยชนในการอํานวยความสะดวกแก

นักศึกษา 

  3.ควรจัดจุด wifi เพ่ิมเติมในหองเรียน, และหองเรียนควรมีการปรับใหมคีวามเหมาะสม 
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  4.อยากใหปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา           

มีหองเรียนประจํา สําหรับแตละระดับ ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

  5.ปรับปรุงระบบ  เพิ่มเวลาในการยืมหนังสือ เพ่ิมเวลาเปดทั้งเสารและอาทิตย เนื่องจาก

นักศึกษาทํางาน ไมมีเวลามายืม เวลามาเรียน จะไดแวะมายืมไดเลย 

  6.ควรจะมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนอกสถานที่พัก 

 


