
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 

ต"อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

********************* 

โดย นางสุทัศนีย  ดีสมุทร 

นางเบญจวรรณ  ทองคง 

ฝ0ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

ตามท่ีฝ	ายวิชาการ ได�มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป#สุดท�ายต%อ 
การบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป#การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนิสิตป#สุดท�ายตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 2,403 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีป#สุดท�าย จํานวน 3,260 คน  
คิดเป8นร�อยละ 73.71 (สถิตินิสิต วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563) ผ%าน https://forms.gle/bvwErrovCD3kcAGa9 
ซ่ึงแบบสอบถามแบ%งออกเป8น 3 ส%วน ได�แก% ส%วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ส%วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีป#สุดท�ายท่ีมีต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ส%วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห\ข�อมูล
สามารถสรุปได� ดังนี้  

 
ส"วนท่ี 1 ข อมูลท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร อยละข อมูลท่ัวไป 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

1. คณะ   
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 46 1.91 
คณะนิติศาสตร\ 337 14.02 
คณะพยาบาลศาสตร\ 60 2.50 
คณะมนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 299 12.44 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 181 7.53 
คณะวิทยาศาสตร\ 142 5.91 
คณะวิศวกรรมศาสตร\ 30 1.25 
คณะศิลปกรรมศาสตร\ 75 3.12 
คณะศึกษาศาสตร\ 417 17.35 
คณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ 623 25.93 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 16 0.67 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 177 7.37 

 

 



2 
ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

2. หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร\ 13 0.54 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร\ 20 0.83 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา

ชุมชน 
13 0.54 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ 337 14.02 

คณะพยาบาลศาสตร   
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 60 2.50 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร\  3 0.12 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร\  10 0.42 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร\  31 1.29 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย\  65 2.70 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 2 0.08 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร\ 10 0.42 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  37 1.54 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ	น  18 0.75 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 0.42 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  21 0.87 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  77 3.20 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 16 0.67 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทย\แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย\แผนไทย 38 1.58 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\การกีฬา  23 0.96 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 63 2.62 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 57 2.37 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\  38 1.58 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  21 0.87 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  5 0.21 
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ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  8 0.33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  20 0.83 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  10 0.42 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ 7 0.29 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร\ 19 0.79 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว\น้ํา  8 0.33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดล�อม  10 0.42 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส\ 9 0.37 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร\ 21 0.87 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\ไทย 3 0.12 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\สากล 23 0.96 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 0.83 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 19 0.79 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปg 10 0.42 

คณะศึกษาศาสตร   
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 76 3.16 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  73 3.04 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  26 1.08 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\  28 1.17 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  34 1.41 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 19 0.79 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\  25 1.04 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  22 0.92 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  31 1.29 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  29 1.21 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 1.21 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  19 0.79 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  266 11.07 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  74 3.08 
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ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 96 4.00 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 65 2.70 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม% 123 5.12 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีอาหาร  16 0.67 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ

กระบวนการยุติธรรม 
177 7.37 

 รวม 2,403 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห\ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก% คณะ หลักสูตร โดยแจกแจง
ความถ่ีและค%าร�อยละ สามารถสรุปได� ดังนี้ 
 คณะ ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เป8นนิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ จํานวน 623 คน  
คิดเป8นร�อยละ 25.9 รองลงมา คณะศึกษาศาสตร\ จํานวน 417 คน คิดเป8นร�อยละ 17.4 คณะนิติศาสตร\ 
จํานวน 377 คน คิดเป8นร�อยละ 14.00  
 หลักสูตร ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ จํานวน 
377 คน คิดเป8นร�อยละ 14.02 รองลงมาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 266 คน คิดเป8นร�อยละ 11.07 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม จํานวน 177 
คน คิดเป8นร�อยละ 7.37 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ  และร อยละความไม"พึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตร  

ตามคณะ 

คณะ ค"าเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 4.18 0.20 
คณะนิติศาสตร\ 4.21 0.43 
คณะพยาบาลศาสตร\ 4.22 0.20 
คณะมนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 4.19 0.31 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 4.20 0.02 
คณะวิทยาศาสตร\ 4.31 0.06 
คณะวิศวกรรมศาสตร\ 4.20 0.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร\ 4.08 0.73 
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ตารางท่ี 2 (ต"อ) 

คณะ ค"าเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะศึกษาศาสตร\ 4.12 0.31 
คณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ 4.16 0.05 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 4.12 0.00 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 4.12 0.17 
ภาพรวม 4.19 0.23 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามจากคณะวิทยาศาสตร\ มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหาร
จัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 4.31 รองลงคณะพยาบาลศาสตร\ เท%ากับ 4.22 และคณะนิติศาสตร\ เท%ากับ 
4.21 
 และผู�ตอบแบบสอบถามจากคณะศิลปกรรมศาสตร\ มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการ
หลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.73 รองลงมาคณะนิติศาสตร\ เท%ากับ 0.43 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตร  

ตามหลักสูตร 

ข อมูลท่ัวไป ค"าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร\ 4.06 0.70 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร\ 4.22 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

การพัฒนาชุมชน 
4.24 0.00 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ 4.21 0.43 

คณะพยาบาลศาสตร   
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 4.22 0.20 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร\  3.69 0.00 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร\  4.47 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร\  4.39 0.10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย\  4.25 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 4.30 0.00 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร\ 4.33 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  4.05 0.08 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ	น  4.43 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4.29 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  4.34 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  4.05 0.94 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 3.83 0.95 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทย\แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย\แผนไทย 4.26 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\การกีฬา  4.28 0.13 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4.43 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
3.88 0.00 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\  4.38 0.08 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  4.45 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  4.48 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  3.98 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  3.96 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.27 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ 4.50 3.03 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร\ 4.24 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว\น้ํา  4.52 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดล�อม  4.45 0.61 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา 

ทรอนิกส\ 
3.94 0.00 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและ 
พอลิเมอร\ 

4.31 0.00 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\ไทย 4.31 0.00 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\สากล 3.95 1.45 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 4.65 0.15 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 3.60 0.96 

 



7 
ตารางท่ี 3 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป ค"าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปg 3.94 0.00 
คณะศึกษาศาสตร   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา 

3.90 0.12 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  

4.01 0.46 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป#) 4.54 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\ (5 ป#) 4.14 0.11 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป#) 4.13 0.27 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป#) 3.91 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ (5 ป#) 4.12 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป#)  4.51 0.36 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป#)  4.27 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป#) 3.89 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  4.76 0.10 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป#) 3.71 2.23 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4.21 0.03 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  4.09 0.25 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4.13 0.06 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการ

จัดการ 
4.23 0.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�า
สมัยใหม% 

4.09 0.00 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี

อาหาร  4.12 0.00 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

4.31 0.17 

 รวม 4.19 0.23 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  
มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 4.76 รองลงมาหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เท%ากับ 4.65 
 และผู�ตอบแบบสอบถามจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\  มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อ
การบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 3.03 รองลงมาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 
ป#) เท%ากับ 2.23 
 
ส"วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท ายท่ีมีต"อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป�

การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ในการวิเคราะห\ข�อมูลจะวิเคราะห\ในภาพรวมของความพึงพอใจ โดยได�จําแนกเป8นแต%ละด�าน ได�แก% 

 1. ด�านหลักสูตร 
 2. ด�านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต   
 3. ด�านอาจารย\ผู�สอน 
 4. ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 
 5. ด�านการจัดการเรียนการสอน 
 6. ด�านการวัดผลประเมินผล 
 7. ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 

การแปลความหมายมีดังนี้ 
ระดับความสําคัญระหว%าง 4.21 - 5.00  ความหมาย มากท่ีสุด 
ระดับความสําคัญระหว%าง 3.41 - 4.20  ความหมาย มาก 
ระดับความสําคัญระหว%าง 2.61 - 3.40  ความหมาย ปานกลาง 
ระดับความสําคัญระหว%าง 1.81 - 2.60  ความหมาย น�อย 
ระดับความสําคัญระหว%าง 1.00 - 1.80  ความหมาย น�อยท่ีสุด 

ดังตารางสรุปความพึงพอใจดังต%อไปนี้ 
 
  



9 
ตารางท่ี 4 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 

ภาพรวม 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. ด�านหลักสูตร 4.20 0.63 มาก 28 0.23 
2. ด�านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต 4.18 0.66 มาก 8 0.11 
3. ด�านอาจารย\ผู�สอน 4.30 0.64 มากท่ีสุด 19 0.16 
4. ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 3.96 0.74 มาก 73 0.61 
5. ด�านการจัดการเรียนการสอน 4.14 0.64 มาก 36 0.25 
6. ด�านการวัดผลประเมินผล 4.18 0.66 มาก 6 0.08 
7. ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต 

4.24 0.63 มากท่ีสุด 11 0.08 

ภาพรวม 4.19 0.57 มาก 181 0.23 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ภาพรวม เท%ากับ 4.19 ในระดับมาก โดยพบว%า ด�านอาจารย\ผู�สอน มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหาร
จัดการหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 4.30 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.23 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาพรวม โดย
พบว%า ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาพรวม มาก
ท่ีสุด เท%ากับ 0.61 
  



10 
ตารางท่ี 5 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
 ด านหลักสูตร 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การจัดการศึกษาสอดคล�องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 

4.20 0.69 มาก 2 0.02 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย%างชัดเจน 

4.22 0.73 มากท่ีสุด 1 0.01 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรม
การศึกษาแต%ละภาคการศึกษาอย%างชัดเจน 

4.24 0.71 มากท่ีสุด 7 0.06 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดแรงงาน 

4.14 0.77 มาก 8 0.07 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล�อง
กับความต�องการของนิสิต 

4.15 0.77 มาก 10 0.08 

รวม 4.20 0.63 มาก 28 0.23 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด�านหลักสูตร เท%ากับ 4.20 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 1. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต%ละ
ภาคการศึกษาอย%างชัดเจน มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 
4.24 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.23 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตร 
โดยพบว%า ข�อ 5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของนิสิต มีร�อยละความไม%พึงพอใจ
ต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.08 
 
 
 
  



11 
ตารางท่ี 6 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
 ด านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การกําหนดคุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา มี
ความเหมาะสม 

4.16 0.71 มาก 3 0.04 

2. หลักเกณฑ\การคัดเลือกเข�าศึกษา มีความ
เหมาะสม 

4.19 0.71   มาก 2 0.03 

3. กระบวนการคัดเลือกเข�าศึกษา มีความ
เหมาะสม 

4.18 0.71 มาก 3 0.04 

รวม 4.18 0.66 มาก 8 0.11 
 

จากตารางท่ี 8 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด�านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต เท%ากับ 4.18 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 3. กระบวนการคัดเลือกเข�าศึกษา 
มีความเหมาะสม มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก เท%ากับ 4.19 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.11 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตร 
โดยพบว%า ข�อ 1. การกําหนดคุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา มีความเหมาะสม และข�อ 3. กระบวนการคัดเลือกเข�า
ศึกษา มีความเหมาะสม มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 
0.04 
 
  



12 
ตารางท่ี 7  แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 

ด านอาจารยผู สอน 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. อาจารย\มีคุณวุฒิและประสบการณ\
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 

4.35 0.67 มากท่ีสุด 2 0.02 

2. อาจารย\สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค\ 
โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย และเน�นผู�เรียน
เป8นสําคัญ 

4.26 0.74 มากท่ีสุด 3 0.02 

3. อาจารย\สนับสนุนส%งเสริมให�นิสิตเรียนรู� 
และพัฒนาตนเองอย%างสมํ่าเสมอ 

4.32 0.71 มากท่ีสุด 2 0.02 

4. อาจารย\ให�คําปรึกษาด�านวิชาการและ
การพัฒนานิสิตได�อย%างเหมาะสม 

4.27 0.75 มากท่ีสุด 5 0.04 

5. อาจารย\เป8นผู�มีคุณธรรม และสํานึกใน
ความเป8นครู 

4.31 0.72 มากท่ีสุด 7 0.06 

รวม 4.30 0.64 มากท่ีสุด 19 0.16 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านอาจารย\ผู�สอน เท%ากับ 4.30 ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว%า ข�อ 1. อาจารย\มีคุณวุฒิและประสบการณ\
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 
4.35 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.16 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านอาจารย\
ผู�สอน โดยพบว%า ข�อ 5. อาจารย\เป8นผู�มีคุณธรรม และสํานึกในความเป8นครู มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการ
บริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.06 
  



13 
ตารางท่ี 8 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย  

ด านสภาพแวดล อมการเรียนรู  
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. ห�องเรียนมีอุปกรณ\เหมาะสม เอ้ือต%อการ
เรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต 

3.90 0.84 มาก 15 0.12 

2. ห�องปฏิบัติการมีอุปกรณ\เหมาะสม เอ้ือ
ต%อการเรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต 

3.89 0.87 มาก 16 0.13 

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือ
ต%อการเรียนรู�และเพียงพอต%อนิสิต 

3.95 0.82 มาก 15 0.12 

4. ห�องสมุดเหมาะสม เอ้ือต%อการเรียนรู� 
และเพียงพอต%อนิสิต 

4.03 0.80 มาก 9 0.07 

5. สนามกีฬา ท่ีออกกําลังกาย ท่ีนั่งอ%าน
หนังสือเหมาะสมเอ้ือต%อการเรียนรู� และ
เพียงพอต%อนิสิต 

3.97 0.86 มาก 18 0.15 

รวม 3.96 0.74 มาก 73 0.61 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� เท%ากับ 3.96 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 4. ห�องสมุดเหมาะสม เอ้ือต%อการ
เรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก เท%ากับ 4.03 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.61 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�าน
สภาพแวดล�อมการเรียนรู� โดยพบว%า ข�อ 5. สนามกีฬา ท่ีออกกําลังกาย ท่ีนั่งอ%านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต%อการ
เรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด 
เท%ากับ 0.15 

 
  



14 
ตารางท่ี 9 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย  

ด านการจัดการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับ
ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค\การเรียนรู� 

4.19 0.68 มาก 3 0.02 

2. การใช�สื่อประกอบการสอนอย%าง
เหมาะสม 

4.15 0.71 มาก 5 0.03 

3. วิธีการสอนส%งเสริมให�นิสิตได�ประยุกต\
แนวคิดศาสตร\ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร\ท่ี
เก่ียวข�องในการพัฒนาการเรียนรู� 

4.17 0.72 มาก 4 0.03 

4. มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอน 

4.17 0.72 มาก 5 0.03 

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส%งเสริม
ทักษะทางภาษาสากล 

4.08 0.77 มาก 11 0.08 

6. มีการจัดสอนซ%อมเสริมสําหรับนิสิตท่ีมี
ปlญหาทางการเรียน 

4.06 0.80 มาก 8 0.06 

ภาพรวม 4.14 0.64 มาก 36 0.25 

 
จากตารางท่ี 9 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการจัดการเรียนการสอน เท%ากับ 4.14 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล�อง
กับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค\การเรียนรู� มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับ
มาก เท%ากับ 4.19 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.25 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�าน
สภาพแวดล�อมการเรียนรู� โดยพบว%า ข�อ 5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส%งเสริมทักษะทางภาษาสากล 
มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.08 

 
  



15 
ตารางท่ี 10 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 

ด านการวัดผลประเมินผล 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค\ และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.17 0.71 มาก 1 0.01 

2. การวัดและประเมินผลเป8นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ\และข�อตกลงท่ีกําหนดไว�
ล%วงหน�า 

4.20 0.71 มาก 1 0.01 

3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม 

4.18 0.72 มาก 4 0.06 

ภาพรวม 4.18 0.66 มาก 6 0.08 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการวัดและประเมินผล เท%ากับ 4.18 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 2. การวัดและประเมินผลเป8นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ\และข�อตกลงท่ีกําหนดไว�ล%วงหน�า มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ใน
ระดับมาก เท%ากับ 4.20 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.08 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านการวัด
และประเมินผล โดยพบว%า ข�อ 3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีร�อยละความไม% 
พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.06  



16 
ตารางท่ี 11 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ป�สุดท าย 

ด านการเรียนรู ตลอดหลักสูตรได พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความ 
ไม"พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1.  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 4.24 0.69 มากท่ีสุด 0 0.00 
2.  ด�านความรู� 4.27 0.69 มากท่ีสุด 3 0.02 
3. ด�านทักษะทางปlญญา 4.25 0.70 มากท่ีสุด 0 0.00 
4. ด�านความสัมพันธ\ระหว%างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.27 0.70 มากท่ีสุด 2 0.01 

5. ด�านทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.19 0.73 มาก 3 0.02 

6. ด�านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.24 0.73 มากท่ีสุด 3 0.02 
ภาพรวม 4.24 0.63 มากท่ีสุด 11 0.08 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต เท%ากับ 4.24 ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว%า ข�อ 2. 
ด�านความรู� และข�อ 4.  ด�านความสัมพันธ\ระหว%างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก เท%ากับ 4.27 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.08 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านการเรียนรู�
ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต โดยพบว%า ข�อ 2. ด�านความรู� ข�อ 5. ด�านทักษะการวิเคราะห\เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข�อ 6. ด�านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ มีร�อยละ
ความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.02 

 
  



17 
ส"วนท่ี 3 ข อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ส่ิงท่ีควรพัฒนา/แก ไข/ปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. คณะ/หลักสูตรควรรับฟlงปlญหาของนิสิตแล�วนําไปปรับปรุงแก�ไขอย%างจริงจัง 
2. ควรมีการจัดให�นิสิตสามารถออกไปศึกษานอกห�องเรียนให�มากข้ึน 
3. ควรจัดหาอาจารย\พิเศษท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญเฉพาะเข�ามาสอนให�มากข้ึน 
4. อยากให�มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายข้ึน 
5. มหาวิทยาลัย คณะ ควรพิจารณาคัดเลือกอาจารย\ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู�พร�อมท่ีจะ

ถ%ายทอดให�นิสิต และพร�อมแก�ปlญหาให�นิสิตได� 
6. จัดการเรียนการสอนให�นิสิตมีเวลาท่ีจะค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมได� ไม%ควรให�เรียนในแต%ละวันเต็มวัน 

……………………………………………. 


