
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 

ต"อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

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

โดยนางสุทัศนีย  ดีสมุทร 

นักวิชาการ 

ฝ1ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

ตามท่ีฝ�ายวิชาการ ได�มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป#สุดท�ายต%อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ประจําป#การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนิสิตป#สุดท�ายตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จํานวน 2,215 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีป#สุดท�าย จํานวน 2,823 คน คิดเป8นร�อยละ 
78.46 (สถิตินิสิต วัน ท่ี  29 กรกฎาคม 2563 ) ผ%าน https://forms.gle/bvwErrovCD3kcAGa9 ซ่ึง
แบบสอบถามแบ%งออกเป8น 3 ส%วน ได�แก% ส%วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ส%วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา
ตรีป#สุดท�ายท่ีมีต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ส%วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห\ข�อมูลสามารถสรุป
ได� ดังนี้  

 
ส"วนท่ี 1 ข อมูลท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร อยละข อมูลท่ัวไป 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

1. คณะ   
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 85 3.84 
คณะนิติศาสตร\ 175 7.90 
คณะมนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 421 19.01 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 183 8.26 
คณะวิทยาศาสตร\ 205 9.26 
คณะวิศวกรรมศาสตร\ 18 0.81 
คณะศิลปกรรมศาสตร\ 102 4.60 
คณะศึกษาศาสตร\ 392 17.70 
คณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ 503 22.71 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 31 1.40 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 100 4.51 
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ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

2. หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร\ 24 1.08 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร\ 41 1.85 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา

ชุมชน 
20 0.90 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ 175 7.90 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร\  21 0.95 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร\  40 1.81 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร\  29 1.31 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย\  56 2.53 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 44 1.99 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร\ 53 2.39 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  65 2.93 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ�น  33 1.49 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 21 0.95 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  22 0.99 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  19 0.86 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 18 0.81 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทย\แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย\แผนไทย 63 2.84 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\การกีฬา  31 1.40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร\  55 2.48 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 1.53 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\  35 1.58 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  15 0.68 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  8 0.36 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  16 0.72 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  47 2.12 
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ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  12 0.54 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ 13 0.59 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร\ 24 1.08 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว\น้ํา  8 0.36 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดล�อม  27 1.22 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส\ 13 0.59 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร\ 5 0.23 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\ไทย 6 0.27 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\สากล 17 0.77 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 34 1.53 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 28 1.26 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปg 17 0.77 

คณะศึกษาศาสตร   
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 51 2.30 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  67 3.02 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป#) 21 0.95 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\ (5 ป#) 39 1.76 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป#) 23 1.04 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป#) 31 1.40 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ (5 ป#) 24 1.08 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป#)  25 1.13 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป#)  32 1.44 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป#) 31 1.40 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  30 1.35 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป#) 18 0.81 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  201 9.07 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  88 3.97 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 45 2.03 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 45 2.03 
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ตารางท่ี 1 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม% 124 5.60 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีอาหาร  31 1.40 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

100 4.51 

 รวม 2,215  

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห\ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก% คณะ หลักสูตร โดยแจกแจง
ความถ่ีและค%าร�อยละ สามารถสรุปได� ดังนี้ 
 คณะ ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เป8นนิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ จํานวน 503 คน  
คิดเป8นร�อยละ 22.71 รองลงมา คณะมนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ จํานวน 421 คน คิดเป8นร�อยละ 19.01 
คณะศึกษาศาสตร\ จํานวน 392 คน คิดเป8นร�อยละ 17.70  
 หลักสูตร ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 201 คน คิดเป8นร�อยละ 
9.07 รองลงมาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ จํานวน 175 คน คิดเป8นร�อยละ 7.90 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม% จํานวน 124 คน คิดเป8นร�อยละ 5.60  
 

ตารางท่ี 2 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ  และร อยละความไม"พึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตร  
ตามคณะ 

คณะ ค"าเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 4.00 0.39 
คณะนิติศาสตร\ 4.15 0.45 
คณะมนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 4.00 0.30 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 4.00 0.10 
คณะวิทยาศาสตร\ 4.12 0.19 
คณะวิศวกรรมศาสตร\ 3.24 0.84 
คณะศิลปกรรมศาสตร\ 3.94 0.71 
คณะศึกษาศาสตร\ 4.00 0.62 
คณะเศรษฐศาสตร\และบริหารธุรกิจ 4.15 0.11 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 4.00 0.00 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 4.45 0.03 
ภาพรวม 4.08 0.31 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีค%าเฉลี่ยความพึง
พอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 4.45 รองลงคณะนิติศาสตร\ และคณะเศรษฐศาสตร\และ
บริหารธุรกิจ เท%ากับ 4.15 
 และผู�ตอบแบบสอบถามจากคณะวิศวกรรมศาสตร\ มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการ
หลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.84 รองลงมาคณะศิลปกรรมศาสตร\ เท%ากับ 0.71 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจต"อการบริหารจัดการหลักสูตร  

ตามหลักสูตร 

ข อมูลท่ัวไป ค"าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร\ 3.89 0.13 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร\ 4.00 0.37 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

การพัฒนาชุมชน 
4.00 0.76 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร\ 4.00 0.45 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร\  3.88 0.72 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร\  4.00 0.23 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร\  4.64 0.10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย\  4.17 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 4.62 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร\ 4.12 0.80 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  3.88 0.47 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ�น  3.97 0.18 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4.18 0.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  3.88 0.69 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  3.76 0.32 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 3.91 0.00 
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ตารางท่ี 3 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป ค"าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทย\แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย\แผนไทย 4.00 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\การกีฬา  4.45 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร\  4.00 0.22 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
3.91 0.18 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\  4.00 0.17 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  4.09 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  4.45 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  4.30 0.76 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  4.00 0.06 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.48 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ 4.33 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร\ 4.06 0.76 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว\น้ํา  3.94 0.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\สิ่งแวดล�อม  4.88 0.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา 

ทรอนิกส\ 
3.06 0.93 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและ 
พอลิเมอร\ 

4.15 0.61 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\ไทย 3.91 0.00 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร\สากล 3.70 1.07 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 3.97 0.27 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 3.95 1.08 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปg 4.06 0.89 
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ตารางท่ี 3 (ต"อ) 

ข อมูลท่ัวไป ค"าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 

ร อยละความ
ไม"พึงพอใจ 

คณะศึกษาศาสตร   
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง

การศึกษา 
3.97 0.30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  

3.97 0.68 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป#) 4.18 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร\ (5 ป#) 4.03 0.31 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป#) 3.76 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป#) 4.00 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟfสิกส\ (5 ป#) 3.70 0.25 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป#)  4.21 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป#)  4.00 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป#) 3.94 0.49 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  3.82 3.31 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป#) 3.98 3.03 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4.15 0.06 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  3.95 0.52 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4.00 0.00 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการ

จัดการ 
4.15 0.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�า
สมัยใหม% 

4.33 0.00 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี

อาหาร  4.00 0.00 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

4.45 0.03 

 รวม 4.08 0.31 

 



8 

 จากตารางท่ี 3 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร\
สิ่งแวดล�อม มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 4.88 รองลงมาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร\ เท%ากับ 4.64 
 และผู�ตอบแบบสอบถามจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  มีร�อยละความไม%พึง
พอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 3.31 รองลงมาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (5 ป#) เท%ากับ 3.03 
 
ส"วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท ายท่ีมีต"อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป�

การศึกษา 2563 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 
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ตารางท่ี 4 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
ภาพรวม 

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. ด�านหลักสูตร 4.06 0.63 มาก 33 0.30 
2. ด�านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต 4.07 0.66 มาก 9 0.14 
3. ด�านอาจารย\ผู�สอน 4.26 0.63 มากท่ีสุด 7 0.06 
4. ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 3.81 0.75 มาก 129 1.16 
5. ด�านการจัดการเรียนการสอน 4.04 0.65 มาก 29 0.22 
6. ด�านการวัดผลประเมินผล 4.09 0.66 มาก 11 0.17 
7. ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต 

4.18 0.60 มาก 9 0.07 

ภาพรวม 4.08 0.55 มาก 227 0.31 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ภาพรวม เท%ากับ 4.08 ในระดับมาก โดยพบว%า ด�านอาจารย\ผู�สอน มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหาร
จัดการหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 4.26  

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.31 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาพรวม โดย
พบว%า ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาพรวม มาก
ท่ีสุด เท%ากับ 1.16 
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ตารางท่ี 5 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
 ด านหลักสูตร 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การจัดการศึกษาสอดคล�องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 

4.12 0.68 มาก 3 0.14 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย%างชัดเจน 

4.08 0.76 มาก 5 0.23 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรม
การศึกษาแต%ละภาคการศึกษาอย%างชัดเจน 

4.09 0.77 มาก 5 0.23 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดแรงงาน 

4.01 0.78 มาก 9 0.41 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล�อง
กับความต�องการของนิสิต 

4.02 0.80 มาก 11 0.50 

รวม 4.06 0.63 มาก 33 0.30 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด�านหลักสูตร เท%ากับ 4.06 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 1. การจัดการศึกษาสอดคล�องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค\ของหลักสูตร มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 
4.12 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.30 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตร 
โดยพบว%า ข�อ 5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของนิสิต มีร�อยละความไม%พึงพอใจ
ต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.50 
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ตารางท่ี 6 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจ และร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
 ด านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต 
 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การกําหนดคุณสมบัติผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา มี
ความเหมาะสม 

4.06 0.70 มาก 3 0.14 

2. หลักเกณฑ\การคัดเลือกเข�าศึกษา มีความ
เหมาะสม 

4.07 0.71 มาก 4 0.18 

3. กระบวนการคัดเลือกเข�าศึกษา มีความ
เหมาะสม 

4.07 0.72 มาก 2 0.09 

รวม 4.07 0.66 มาก 9 0.14 
 

จากตารางท่ี 8 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร
ด�านกระบวนการการคัดเลือกนิสิต เท%ากับ 4.07 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 3. กระบวนการคัดเลือกเข�าศึกษา 
มีความเหมาะสม มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก เท%ากับ 4.07 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.14 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตร 
โดยพบว%า ข�อ 2. หลักเกณฑ\การคัดเลือกเข�าศึกษา มีความเหมาะสม มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหาร
จัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.18 
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ตารางท่ี 7  แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
ด านอาจารยผู สอน 

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. อาจารย\มีคุณวุฒิและประสบการณ\
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 

4.31 0.68 มากท่ีสุด 3 0.14 

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

4.22 0.73 มากท่ีสุด 2 0.09 

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

4.26 0.73 มากท่ีสุด 0 0.00 

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

4.24 0.73 มากท่ีสุด 1 0.05 

5. อาจารย\เป8นผู�มีคุณธรรม และสํานึกใน
ความเป8นครู 

4.28 0.73 มากท่ีสุด 1 0.05 

รวม 4.26 0.63 มากท่ีสุด 7 0.06 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านอาจารย\ผู�สอน เท%ากับ 4.26 ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว%า ข�อ 1. อาจารย\มีคุณวุฒิและประสบการณ\
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด เท%ากับ 
4.31 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.06 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านอาจารย\
ผู�สอน โดยพบว%า ข�อ 1. อาจารย\มีคุณวุฒิและประสบการณ\เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีร�อยละความไม%พึง
พอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.14 
  



13 

ตารางท่ี 8 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย  
ด านสภาพแวดล อมการเรียนรู  

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

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

3.80 0.86 มาก 26 1.17 

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

3.79 0.91 มาก 28 1.26 

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือ
ต%อการเรียนรู�และเพียงพอต%อนิสิต 

3.80 0.89 มาก 21 0.95 

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

3.91 0.86 มาก 18 0.81 

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

3.82 0.92 มาก 36 1.63 

รวม 3.81 0.75 มาก 129 1.16 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� เท%ากับ 3.81 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 4. ห�องสมุดเหมาะสม เอ้ือต%อการ
เรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก เท%ากับ 3.91 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 1.16 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 1.63 
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ตารางท่ี 9 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย  
ด านการจัดการเรียนการสอน 

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับ
ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค\การเรียนรู� 

4.11 0.86 มาก 1 0.05 

2. การใช�สื่อประกอบการสอนอย%าง
เหมาะสม 

4.06 0.73 มาก 3 0.14 

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

4.10 0.73 มาก 3 0.14 

4. มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอน 

4.08 0.75 มาก 1 0.05 

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส%งเสริม
ทักษะทางภาษาสากล 

3.97 0.80 มาก 6 0.27 

6. มีการจัดสอนซ%อมเสริมสําหรับนิสิตท่ีมี
ปlญหาทางการเรียน 

3.96 0.85 มาก 15 0.68 

ภาพรวม 4.04 0.65 มาก 29 0.22 

 
จากตารางท่ี 9 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการจัดการเรียนการสอน เท%ากับ 4.04 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล�อง
กับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค\การเรียนรู� มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับ
มาก เท%ากับ 4.11 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.22 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�าน
สภาพแวดล�อมการเรียนรู� โดยพบว%า ข�อ 6. มีการจัดสอนซ%อมเสริมสําหรับนิสิตท่ีมีปlญหาทางการเรียน  
มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.68 
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ตารางท่ี 10 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท าย 
ด านการวัดผลประเมินผล 

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค\ และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.08 0.70 มาก 3 0.14 

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

4.10 0.71 มาก 1 0.05 

3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม 

4.08 0.75 มาก 7 0.32 

ภาพรวม 4.09 0.66 มาก 11 0.17 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการวัดและประเมินผล เท%ากับ 4.09 ในระดับมาก โดยพบว%า ข�อ 2. การวัดและประเมินผลเป8นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ\และข�อตกลงท่ีกําหนดไว�ล%วงหน�า มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ใน
ระดับมาก เท%ากับ 4.10 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.17 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านการวัด
และประเมินผล โดยพบว%า ข�อ 3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีร�อยละความไม% 
พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.32 
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ตารางท่ี 11 แสดงค"าเฉล่ียความพึงพอใจและร อยละความไม"พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ป�สุดท าย 
ด านการเรียนรู ตลอดหลักสูตรได พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 

 

รายการประเมิน 

ค"าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ร อยละความไม"พึง

พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. ระดับ จํานวน ร อยละ 

1.  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 4.18 0.66 มาก 1 0.05 
2.  ด�านความรู� 4.22 0.68 มากท่ีสุด 0 0.00 
3. ด�านทักษะทางปlญญา 4.19 0.68 มาก 0 0.00 
4. ด�านความสัมพันธ\ระหว%างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.22 0.69 มากท่ีสุด 0 0.00 

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

4.13 0.71 มาก 4 0.18 

6. ด�านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.18 0.70 มาก 4 0.18 
ภาพรวม 4.18 0.60 มาก 9 0.07 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงว%าผู�ตอบแบบสอบถามมีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร

ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต เท%ากับ 4.18 ในระดับมากท่ีสุด โดยพบว%า ข�อ 4.  
ด�านความสัมพันธ\ระหว%างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค%าเฉลี่ยความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ในระดับมาก เท%ากับ 4.22 

และผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 0.07 มีความไม%พึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตรด�านการเรียนรู�
ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต โดยพบว%า ข�อ 5. ด�านทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข�อ 6. ด�านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ มีร�อยละความไม%พึงพอใจต%อ
การบริหารจัดการหลักสูตรด�านหลักสูตรมากท่ีสุด เท%ากับ 0.18 
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ส"วนท่ี 3 ข อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
ส่ิงท่ีควรพัฒนา/แก ไข/ปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีความทันสมัยท่ีอ�างอิงตามความต�องการของตลาดแรงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส\ใน
ปlจจุบันท่ีมุ%งเน�นให�สามารถทํางานได�จริง สามารถนําความรู�ท่ีเรียนจากในห�องเรียนมาประยุกต\ใช�ได� 

2. ควรมีการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ พร�อมท้ังการเปfดรับนิสิตให�มีเกณฑ\ท่ี
เหมาะสม เนื่องจากเกณฑ\การรับในปlจจุบันยังคงตํ่า เม่ือเทียบกับหลักสูตรคณะสาขาวิชาเดียวกันของมหาลัย
อ่ืน 

3. สถานท่ีในการเรียนวิชาเอก ไม%มีความพร�อมเลยแม�แต%น�อย ตลอดหลักสูตรท่ีมีมา 5 ป# ท้ัง 5 ป#นี้ไม%มี
ห�องเรียนท่ีเหมาะสมเลย 

4. บุคลากรควรประชุมหารือกันบ%อย ๆ หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงแล�ว (หรือมาเปลี่ยนทีหลังก็ไม%ทราบ) 
แต%ตอนรับยังเป8นชื่ออีกหลักสูตรหนึ่ง ยกตัวอย%าง เช%น ป#การศึกษา 2559 ตอนเปfดรับสมัครบอกเราว%าเป8น
สาขาวิทยาศาสตร\ - ฟfสิกส\ แต%พอเข�าเรียนไปได�หนึ่งเดือนเปลี่ยนเป8นสาขาฟfสิกส\ ทําแบบนี้เด็กป#การศึกษา 
2559 เสียเปรียบ 

5. การเปลี่ยนหลักสูตรทําให�ไม%มีการเรียนในหลายวิชาท่ีน%าสนใจในการหาความรู�ระดับปริญญาตรี 4  ป#
(+ฝoกสอน 1 ป#) เราเรียนมา 4 ป# แต%สิ่งท่ีเราได�รับนั้นสูงจากระดับชั้นมัธยมมาไม%มาก อาจเป8นเพราะหลักสูตรนี้
เน�นจบไปสอนมัธยม ประถม เลยสอนในสิ่งท่ีนําไปใช�จริงมากกว%า ประกอบกับด�วยนิสิตท่ีรับมานั้นไม%สามารถ
รับความรู�ได�มากนัก 

6. วิชาเรียนภายในหลักสูตร ควรต�องนําวิชาว%าความเข�ามาเป8นวิชาเอกแทนวิชาบังคับเลือก เนื่องจาก
เรียนในด�านนี้แล�วควรรู�กระบวนพิจารณาอย%างถ%องแท� ซ่ึงต�องได�เรียนกันทุกคนมิใช%เรียนเพียงแค%กลุ%มใดกลุ%ม
หนึ่ง ส%วนวิชาอ่ืนท่ีในชีวิตจริงไม%ค%อยได�ใช� เช%น วิชาต๋ัวเงิน ควรตัดออกมาเป8นวิชาเลือก เนื่องจากในชีวิตจริงนั้น
ไม%ค%อยได�ใช�แล�วนั่นเอง 

7. ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรให�ชัดเจนในทุก ๆ ป#ให�แก%นิสิต เพ่ือเป8นการสร�างความสัมพันธ\ระหว%าง
อาจารย\กับนิสิต และความเข�าใจ ในหลักสูตรยิ่งข้ึน และยกระดับความรู�แก%นิสิตให�จบจากหลักสูตรเศรษฐศาตร
บัณฑิตอย%างมีประสิทธิภาพ  

8. ควรมีกิจกรรมต%าง ๆ ท่ีสามารถทําร%วมกันหรือหากมีกิจกรรมในการเข�าร%วมแข%งขันงานวิชาการบ%อย ๆ 
เพ่ือให�นิสิตมีโอกาสและมีส%วนร%วมในการพัฒนาหลักสูตร 

9. ควรมีวิชาท่ีเก่ียวกับสรีระ/กายวิภาคของร%างกายในหลักสูตร เพราะเรียนสาขาชีววิทยาแต%ไม%มีความรู�
ทางด�านนี้เลยวิจัยท่ีจัดทําข้ึนควรเป8นเรื่องท่ีนิสิตสนใจไม%ใช%ว%าข้ึนอยู%กับปlจจัยต%าง ๆ และควรให�นิสิตทําวิจัยเชิง
สํารวจมากกว%าวิจัยท่ีลงกิจกรรมเพราะใช�เวลานานและยากสําหรับหลักสูตรสําหรับนิสิต ป.ตรี  

10. การคัดเลือกนิสิตท่ีเข�ามาใหม% ควรมีเกณฑ\ท่ีสูงกว%านี้ เนื่องจากหลักสูตรมีการคํานวณเยอะ ทําให�นิสิต
บางกลุ%มไม%เข�าใจเนื้อหาท่ีเรียน 

11. การจัดการหลักสูตรควรพัฒนาให�สอดคล�องกับตลาดแรงงาน 
12. การจัดค%ายของหลักสูตร และลงพ้ืนท่ีภาคสนามมากข้ึน 
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13. การบริหารจัดการหลักสูตรมีการจัดการท่ีดีอยู%แล�ว อยากให�พัฒนาให�ดียิ่งข้ึนไป 
14. การประชาสัมพันธ\เก่ียวกับหลักสูตรอยากให�มีความละเอียดชัดเจนและการกําหนดหรือบังคับการ

เรียนแต%ล%ะป#การศึกษาของหลักสูตร 
15. การเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรให�มีความหลากหลายมากข้ึน 
16. การเรียนการสอนต�องเน�นกว%านี้ หลักสูตรต�องชัดเจนมากกว%านี้ 
17. แก�ไขหลักสูตรให�นํารายวิชาสถิติทางรัฐประศาสนศาสตร\มาจัดการเรียนการสอนในป# 3 เทอม 1 และ

แก�ไขรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาในป# 3 เทอม 2 
18. ควรแก�ไขหลักสูตร ให�มีวิชาเรียนท่ีน%าสนใจมากกว%านี้ 
19. ควรจัดการแผนการสอน หลักสูตรให�หลากหลาย และมีอุปกรณ\ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงต�อง

สอดคล�องกับความต�องการนิสิตให�มากท่ีสุด 
20. ควรจัดวิชาเรียนให�สอดคล�องกับหลักสูตรของทางโรงเรียน และเลือกอาจารย\ท่ีมีความถนัดในวิชา

นั้นๆมาสอน 
21. ควรนํารายวิชาท่ีเก่ียวข�องมากท่ีสุดในการปฏิบัติงานจริงหลังจากสําเร็จการศึกษาเพ่ิมเข�าไปใน

หลักสูตร 
22. ควรปรับปรุงหลักสูตร ในส%วนวิชาเรียนท่ีเนื้อหาคล�ายกัน ให�ลดวิชาเรียนลง แล�วเพ่ิมวิชาเรียนท่ี

สามารถนําไปใช�ในการทํางานได�จริง เช%น วิชาท่ีบูรณาการแพทย\แผนปlจจุบันมากข้ึน 
23. ควรปรับหลักสูตรให�เหมาะสมกับวิชาชีพ 
24. ควรพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให�ดียิ่ง ๆ ข้ึนไปและก�าวทันการแข%งขันปlจจุบัน 
25. ควรพัฒนาหลักสูตรให�มีความทันสมัยมากกว%าเดิม สอดคล�องกับการนําไปใช� เช%นการสอบเข�าทํางาน

ในสถานท่ีข�าราชการต%าง ๆ 
26. ควรพัฒนาหลักสูตรให�อยู%ในรูปแบบใหม%เสมอเพ่ือให�สอดคล�องกับยุคท่ีทันสมัย 
27. ควรพัฒนาให�หลักสูตรมีความสากล มีการส%งเสริมนิสิตในการแข%งขัน และมีการจัดกิจกรรมร%วมกับ

ภายนอกให�มากยิ่งข้ึน 
28. ควรมีการติดตามนิสิตท่ีศึกษาจบแล�วว%ามีงานทําหรือไม% ได�นําสิ่งท่ีเรียนเก่ียวกับหลักสูตรไปใช�ในการ

ทํางานหรือไม% สิ่งสําคัญคืออยากให�มีงานรองรับสําหรับนิสิตท่ีจบใหม% 
29. ควรมีการปรับหลักสูตรให�มีความเหมาะสมมากข้ึน ไม%เยอะจนเกินไป 
30. ควรมีการวางแผน เตรียมพร�อม ประกาศ และชี้แจงหลักสูตรให�ชัดเจนก%อนเปfดรับสมัครนิสิตใหม% 
31. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นนิสิตต%อการจัดการหลักสูตรอย%างท่ัวถึงในหลายเเง%มุม 
32. ควรมีหลักสูตรให�ชัดเจนท่ีไม%มีการปรับเปลี่ยนระหว%างเทอมอาจจะทําให�นิสิตท่ีเป8นผู�เรียนรู�สึกกดดัน

ตนเองมากเกินไป 
33. ควรมีอาจารย\ท่ีจบสายตรงและมีความเชี่ยวชาญกับหลักสูตรวิชาท่ีรับผิดชอบ และควรมีเครื่องมือและ

อุปกรณ\ท่ีพร�อมมากกว%านี้ 
34. ควรลดเนื้อหาหรือรายวิชาท่ีไม%เก่ียวข�องกับหลักสูตรลง 
35. ควรเลือกวิชาท่ีสําคัญบรรจุลงในหลักสูตร และควรเลือกวิชาท่ีไม%สําคัญเป8นวิชาเลือก 
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36. ควรวางหลักสูตรให�ดีกว%านี้และมีการวางแผนรับมือกับสิ่งต%าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช%นสถานการณ\โควิด 
เนื่องจากผู�ได�รับผลกระทบโดยตรงคือนิสิต และสุดท�ายนิสิตต�องเป8นผู�แก�ปlญหาเองโดยท่ีทางไม%ได�ความ
ช%วยเหลือจากฝ�ายทะเบียนเท%าท่ีควร 

37. โครงสร�างหลักสูตรถือเป8นส%วนท่ีมีความสําคัญอย%างมากในการศึกษา อยากให�คณาจารย\เปfดใจ
สอบถามรุ%นพ่ีหรือนิสิตท่ีได�ผ%านการเรียนมาแล�ว เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให�นิสิตรุ%นต%อๆไปในอนาคต และ
เพ่ือให�หลักสูตรของวิชาเอกเราดีท่ีสุด เพราะสุดท�ายแล�วหากคณาจารย\พูดคุยซ่ึงกันและกัน ก็จะได�ผลสรุป
เพียงมุมมองของผู�สอน หากมีมุมมองของผู�เรียน ก็จะดียิ่งข้ึน เพราะในกระบวนการศึกษามีท้ังฝ�ายผู�เรียนและ
ผู�สอน ไม%ได�มีแค%ฝ�ายใดฝ�ายเดียว การช%วยกันพัฒนาปรับปรุงร%วมกัน ถือเป8นหนึ่งในทางเลือกท่ีดี ขอเพียงแค%
คณาจารย\เปfดใจรับฟlงอย%างไม%อคติ เพราะมันคือความคิดเห็น ท่ีไม%มีถูกหรือผิด ควรเน�นความสําคัญของ
การศึกษาไปท่ีนิสิตให�มากยิ่งข้ึน เช%น การเปfดรายวิชาต%าง ๆ ตามความสนใจของนิสิต โดยเฉพาะในรายวิชา
เลือก/เสรี เพราะปlจจุบันเป8นระบบท่ีนิสิตถูกบังคับเลือกเรียน ทําให�นิสิตหลายคนพลาดโอกาสในการเรียนรู�ใน
สิ่งท่ีเขาเหล%านั้นสนใจ สําหรับการเปfดรายวิชาหนึ่ง ๆ ทางวิชาการได�แจ�งไว�ว%าสามารถเปfดรายวิชาได�โดยไม%
จํากัดจํานวนผู�เรียน ดังนั้น จึงอยากให�คณาจารย\เห็นถึงความสําคัญของส%วนนี้มากยิ่งข้ึนอีก นิสิตเข�าใจว%าบาง
รายวิชาเน�นเรียนเพ่ือให�เข�าใจความเป8นภาษาอังกฤษ แต%อยากให�เน�นรายวิชาท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง ๆ  
ในอนาคต โดยเฉพาะรายวิชาท่ีเก่ียวกับการใช�ชีวิต เช%น การวิเคราะห\ต%าง ๆ ฯลฯ เป8นต�น สําหรับการสอน 
คณาจารย\ควรเน�นการสอนเพ่ือเพ่ิมความเข�าใจในการเรียนของนิสิต  

38. ควรมีการฝoกอบรมหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาให�วิธีการสอนเหมาะสมและทันสมัยกับยุคปlจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน ควรเน�นความรู�ท่ีนิสิตจะได�มากกว%าการเพ%งเล็งไปท่ีตัวคะแนนเพียงอย%างเดียว และควรเน�นในส%วนของ
ในการสอนให�มากยิ่งข้ึน เพราะการเรียนท่ีนิสิตต�องมาเจอกับอาจารย\ท่ีไม%อยากสอน ถือเป8นเรื่องท่ีน%าเศร�าท่ีสุด
ในการศึกษา โดยเฉพาะกับนิสิตท่ีต้ังใจมาเพ่ือจะศึกษาหาความรู� การทําหน�าท่ีของผู�สอนท่ีดีถือเป8นสิ่งท่ีสําคัญ
อย%างยิ่ง สําหรับเรื่องการหาแนวทางในการทํางานในอนาคต ควรให�นิสิตต้ังแต%ป# 2 เข�าร%วมโครงการการ
สัมมนาของรุ%นพ่ี เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสัมผัสการฝoกหรือหางานในอนาคต และควรให�เวลาในเรื่องการเข�า
สัมมนาเพ่ือเปfดโอกาสให�นิสิตสอบถามข�อมูลจากรุ%นพ่ีอย%างเต็มท่ี และอยากให�มีการบอกข�อมูลท่ีเป8นความจริง
อย%างเปfดเผย ว%าสถานฝoกงานท่ีใดดีหรือไม%ดี และควรเพ่ิมการทํา MOU กับหลาย ๆ ท่ี เพ่ือให�เกิดประโยชน\แก%
นิสิต เพราะสุดท�ายแล�วนิสิตท่ีมีคุณภาพก็สะท�อนถึงวิชาเอกท่ีมีคุณภาพท่ีดี อันเป8นผลดีแก%คณะและ
มหาวิทยาลัยต%อไปหวังว%าจะเป8นประโยชน\ไม%มากก็น�อย 

39. เนื้อหาบางวิชาในหลักสูตร ควรรวบรัดเพราะ บางวิชาท่ีลงเรียนไป เคยเรียนในอีกวิชาแล�ว ซ่ึงมี
ลักษณะคล�ายกัน 4 - 5 รายวิชา 

40. ด�านหลักสูตร อยากให�หลักสูตรมีภาคปฏิบัติท่ีเพ่ิมข้ึน และการอบรมในบางครั้งอยากให�เพ่ิมเป8นวิชา
เรียน เช%น การออกแบบบรรจุภัณฑ\ เพ่ิมเป8น 1 วิชาเรียน การขายออนไลน\ เพ่ิมเป8น 1 วิชาเรียน ฯลฯ เพ่ือให�
นิสิตเรียนรู�ได�อย%างยาวนาน และสามารถนํามาใช�ได�จริงในการทํางาน 

41. อาจารย\ในสาขาท%านหนึ่ง มีคุณลักษณะความเป8นครูท่ีน�อย และไม%มีวุฒิภาวะมากเพียงพอ ทักษะการ
สอนก็ควรปรับปรุง เพราะมักจะอ%านให�ฟlงมากกว%าการสอนจากสิ่งท่ีเป8นองค\ความรู�ท่ีตนเองเข�าใจ  
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42. ไม%มีคําอธิบายรายวิชามาชี้แจงทุกครั้งท่ีเรียนวิชาเอก ไม%มีการชี้แจงถึงรายวิชา และวิธีการวัดผล และ
เม่ือทวงถาม อาจารย\มักตอบว%า ถ�าอยากมีคําอธิบายรายวิชาให�ไปหา อ.อ่ืนมาสอนเองสิ  

43. อาจารย\บางท%านวัดผลการสอบด�วยความจํา ไม%ได�วัดผลด�วยความรู�ความเข�าใจ  
44. อาจารย\บางท%านจํากัดกรอบให�นิสิตมากเกินไปจนบางครั้งนิสิตแทบจะไม%มีความคิดท่ีมาจากตัวเอง 
45. อาจารย\บางท%านเช็คการขาดลามาสาย แต%ในเม่ือเข�าเรียนเร็วแล�วก็เข�าไปนั่งฟlงอาจารย\อ%านตามสไลด\ 

ถ�าเป8นแบบนี้ อ%านอยู%ห�องก็ได� 
46. เรื่องของการเมือง ไม%อยากให�อาจารย\ไหน ๆ พูดถึงเลย ถ�าพูดให�เป8นกลางพอเข�าใจได� แต%ไม%ใช%พูดให�

คนอ่ืนรู�สึกเหมือนกับท่ีตัวเองรู�สึก 
47. ในการสอนแต%ละวิชาควรเลือกอาจารย\มาสอนตามความถนัดของอาจารย\ด�วยในการเรียนบางวิชาท่ี

พบมา ลงเรียนแล�วเข�าไปเรียน อาจารย\วิชานั้นวางแผนจะลาออก สุดท�ายลาออกไปจริง ๆ แล�วสุดท�ายพวกเรา
ก็ไม%ได�รับอะไรจากวิชานั้นเลย นอกจากเกรดสวยๆและเวลาท่ีเสียไป 

48. อยากให�ห�องปฏิบัติการมีอุปกรณ\ท่ีเพียงพอต%อการเรียนรู� 
49. อุปกรณ\คอมพิวเตอร\ และสิ่งอํานวยความสะดวดแก%ระบบสารสนเทศยังไม%พร�อม โปรดแก�ไขเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการเรียนรู�ของนิสิตครับ 
50. อุปกรณ\เก่ียวกับเทคโนโลยีให�ทันยุคสมัยใหม% 
51. การจัดการสอนควรมีความชัดเจนมากกว%านี้ ไม%เสียเวลากับเรื่องเล็กน�อย ในบางวิชายังมีความไม%

ชัดเจนเรื่องการมาซ่ึงคะแนนและเกณฑ\ประเมินอยู%บ�าง ควรปรับปรุงอย%างเร%งด%วน 
52. อยากให�มหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องสารสนเทศในมหาวิทยาลัย และอยากให�มีการตรวจสอบวิธีการ

สอนและการวัดประเมินผลของแต%ล%ะอาจารย\อย%างเคร%งครัด และเลือกอาจารย\ท่ีมีความถนัดและเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีสอนอย%างชัดเจน อยากให�มีอุปกรณ\เก่ียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร\ท่ีมากพอต%อนิสิตท่ีมีจํานวน
เยอะ ๆ แล�วควรตรวจสอบเป8นระยะ ๆ  

53. ควรตรวจสอบการให�คะแนนเก็บระหว%างเรียนชิ้นงานและการเข�าสอนในเทอมท่ีผ%านมาของอาจารย\
บางท%าน 

……………………………………………. 


