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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2560 ภายหลังการด าเนินการสิ้นสุดลง คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และนักศึกษา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๐ ด้านบุคลากร พึงพอใจในระดับมากที่สุด (5.00) 
  ๐ ด้านงบประมาณ พึงพอใจในระดับมาก (4.40) 
  ๐ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม พึงพอใจในระดับมาก (4.46) 
  ๐ ด้านการบริหารจัดการ พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.80) 
 นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๐ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร พึงพอใจในระดับมาก (4.48) 
  ๐ ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.57) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก (4.50) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พึงพอใจในระดับมาก (4.38) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา พึงพอใจใน
ระดับมาก (4.26) 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร พึงพอใจในระดับมาก 
(4.40) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.66) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการ
สอน พึงพอใจในระดับมาก (4.30) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน พึงพอใจในระดับมาก 
(4.47) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
(4.56) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  พึง
พอใจในระดับมากที่สุด (4.61)
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ค าน า 
 
 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 นี้ รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้น
ปีที่ 4 ที่สะท้อนให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานหลักสูตรในด้านต่าง ๆ  
 ผลการประเมินที่ได้รับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้น าเสนอต่อคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ นอกจากนี้ยังสามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ตลอด
จากการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2561 
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สารบัญ 
 
         หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 1 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 4 

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 4 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 5 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 6 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรด าเนินการให้ 7 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 8 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) 10 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 10 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร 10 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 11 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 12 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 12 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 13 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 14 
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สารบัญตาราง 
 
         หน้า 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 1 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร   
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 2 
ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 4 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 5 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 6 
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา สรุปได้ดังตารางที่ 9ตารางที่ 9 ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 8 
ตารางที่ 10 จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 10 
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร 10 
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 11 
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 12 
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 13 
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 13 
ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 14 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นักศึกษา / นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------------------- 

 
 การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมามีหลายด้านที่
มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการรับบริการทั้งจากอาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษา ซึ่งนอกจากการวางแผนการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้ว
นั้น ทางหลักสูตรยังได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร อาทิ รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

2. ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือก าหนดประเด็นการประเมิน 
3. ร่างแบบประเมินตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น 
4. ตรวจสอบแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรับผิดชอบในการรวบรวม

ข้อมูลหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

5. ปรับปรุงแบบประเมินแล้วจัดท าเป็นแบบประเมินที่พร้อมใช้งาน 
6. น าแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
7. เก็บรวบรวมแบบประเมิน แล้วน าวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
8. รายงานผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ  

 ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ และชั้นปี (2) ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ความพึงพอใจต่อการบริการ
นักศึกษา ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 ทั้งนีเ้กณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 
  4.51 – 5.00    มากที่สุด 
  3.51 – 4.50    มาก 
  2.51 – 3.50    ปานกลาง 
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  1.51 – 2.50    น้อย 
  1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
  
 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มี
รายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 2 40.00 
   หญิง 3 60.00 
หน้าที่ของอาจารย์ในหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 100.00 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  0 0.00 
ประสบการณ์สอนในหลักสูตร 
   น้อยกว่า 5 ปี 0 0.00 
   ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  0 0.00 
   ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 5 100.00 
วุฒิการศึกษา   
   ปริญญาตรี 0 0.0 
   ปริญญาโท 1 20.00 
   ปริญญาเอก 4 80.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   ศาสตราจารย์ 0 0.00 
   รองศาสตราจารย์ 0 0.00 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 60.00 
   อาจารย์ 2 40.00 

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 7 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินมีดังนี้ แบ่งเป็น อาจารย์
หญิง 3 คน (ร้อยละ 60.00) อาจารย์ชาย 2 คน (ร้อยละ 40.00) เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
(ร้อยละ 100.00) มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปทั้ง 6 คน (ร้อยละ 100.00) 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 4 คน (ร้อยละ 80.00) ปริญญาโท 1 คน (ร้อยละ 20.00) และ
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จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน (ร้อยละ 60.00)  อาจารย์ 2 คน (ร้อยละ 
40.00) 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร   

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบุคลากร (Man)  
1. อัตราอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 5.00 0.000 มากที่สุด 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทียบกับงานใน
หลักสูตร 

5.00 0.000 มากที่สุด 

3. แผนอัตราก าลังคน 5.00 0.000 มากที่สุด 
รวม 5.00 0.000 มากที่สุด 

ด้านงบประมาณ (Money) 
4. งบประมาณพัฒนาอาจารย์ 4.00 0.000 มาก 
5. ค่าตอบแทน 4.80 0.447 มากที่สุด 
6. สวัสดิการ 4.40 0.548 มาก 

รวม 4.40 0.279 มาก 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) 
7. วัสดุอุปกรณ์ 4.40 0.548 มาก 
8. สิ่งอ านายความสะดวก 4.20 0.447 มาก 
9. ห้องพักอาจารย์ 4.80 0.447 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.298 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
10. การมอบหมายภาระสอน 4.57 .534 มากที่สุด 
11. การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 4.71 .487 มากที่สุด 
12. การวางแผน 4.28 .487 มาก 
13. ผู้บริหาร 5.00 .000 มากที่สุด 
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4.57 .534 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.200 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด 4.69 0.081 มากที่สุด 

 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด (�̅�=4.69)  
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 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมรายด้าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจ
ในด้านบุคลากร (�̅�=5.00) และด้านการบริหารจัดการ (Management) (�̅�=4.80) ในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) (�̅�=4.47) และด้านงบประมาณ 
(Money) (�̅�=4.40) พึงพอใจในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านบุคลากร (Man) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจต่ออัตราอาจารย์ต่อจ านวน
นักศึกษา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทียบกับงานในหลักสูตร และแผนอัตราก าลังคน ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅�=5.00)  
 ด้านงบประมาณ (Money) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจด้านค่าตอบแทน 
(�̅�=4.80) ในระดับมากท่ีสุด รองลงมากคือ ด้านสวัสดิการ (�̅�=4.40) และงบประมาณพัฒนาอาจารย์ 
(�̅�=4.00) พึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพึงพอใจด้านห้องพักอาจารย์ (�̅�=4.80) ในระดับมากที่สุด รองลงมากคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(�̅�=4.40) และสิ่งอ านายความสะดวก (�̅�=4.20) พึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ 
 ด้านการบริหารจัดการ (Management) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจด้าน
ผู้บริหาร (�̅�=5.00) การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (x ̅=4.28) การมอบหมายภาระสอน (�̅�=4.57) และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (�̅�=4.57) ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (�̅�=4.28) 
พึงพอใจในระดับมาก  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 115 คน ตอบแบบประเมิน 100 คน (ร้อยละ 86.95) จ าแนกเป็น นักศึกษา
ชาย 24 คน (ร้อยละ 24.00) นักศึกษาหญิง 76 คน (ร้อยละ 76.00) ซึ่งหากจ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 20 คน (ร้อยละ 20.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 32 คน (ร้อยละ 32.00) และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 48 คน (ร้อยละ 48.00) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 

 ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 24 24.00 
หญิง 76 76.00 

ช้ันป ี
ช้ันปีท่ี 1 20 20.00 
ช้ันปีท่ี 2 32 32.00 
ช้ันปีท่ี 3 48 48.00 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (�̅�=4.54) และเนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรมีการจัดเนื้อหาก่อน-หลังใน
หลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม (�̅�=4.51) ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  เนื้อหาที่เรียนใน
หลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
(�̅�=4.47) เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา 
(�̅�=4.46) และการให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร (�̅�=4.46) ในระดับมาก 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร  

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมยั ทันต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

4.47 .576 มาก 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรมีการจดัเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตร
เป็นไปตามความเหมาะสม 

4.51 .522 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรสอดคลอ้งกับความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา 

4.46 .558 มาก 

การจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 4.54 .539 มากที่สุด 
การให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร 4.46 .610 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.48 .374 มาก 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในทุกประเด็น ได้แก่ อาจารย์ใน
หลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร (�̅�=4.59) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และประสบการณ์
ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน (�̅�=4.59) อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู 
(�̅�=4.57) และอาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถ
บูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา (�̅�=4.53) ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร 4.59 .514 มากที่สุด 
อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และ
ประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน 

4.59 .514 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 

4.53 .521 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็น
คร ู

4.57 .555 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.57 .325 มากที่สุด 

 
ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา ในประเด็นหลักสูตรมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=4.52) 
ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษาอย่างเหมาสม (�̅�=4.48) ในระดับมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 
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ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
หลักสตูรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูต้ามศักยภาพของนักศึกษาอย่าง
เหมาสม 

4.48 .559 มาก 

หลักสตูรมีช่องทางการตดิต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

4.52 .521 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.50 .408 มาก 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเด็นมีการติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=4.58) ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย และสม่ าเสมอ (�̅�=4.57) ให้
ค าแนะน าเก่ียวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ (�̅�=4.55) การใช้ภาษาในการ
สื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (�̅�=4.54) ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (�̅�=4.50) ในระดับมาก 
รองลงมากคือ การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา (�̅�=4.23) พึงพอใจใน
ระดับมาก ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย และสม่ าเสมอ 4.57 .555 มากที่สุด 
มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 4.58 .535 มากที่สุด 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.50 .577 มาก 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทาง
ประกอบวิชาชีพ 

4.55 .538 มากที่สุด 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.54 .520 มากที่สุด 

การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 4.33 .544 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.51 .359 มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกประเด็นในระดับมาก ได้แก่ 
ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ (�̅�=4.50) หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติใน
การขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ (�̅�=4.47) ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ (�̅�=4.34) ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดี
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พร้อมให้บริการ(�̅�=4.32) และระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ (�̅�=4.30) ดัง
ตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาไดร้ับทราบ 

4.47 .576 มาก 

ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่าง
เพียงพอ 

4.34 .684 มาก 

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ 4.32 .750 มาก 
ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 4.30 .758 มาก 
ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ 4.50 .577 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.38 .424 มาก 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรด าเนินการให้ 
 1) อยากให้มีการออกนอกสถานที่ไปดูงาน ทัศนศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2) ตารางเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การเรียนไม่เต็มที่ 
 3) อยากให้จัดงบประมาณในการท ากิจกรรมเพ่ือหลักสูตร 
 4) ควรมีอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนมากข้ึนเพราะค่าเทอมก็แพงแต่ไม่มีอะไร
เลยและในส่วนของงบประมาณของหลักสูตรควรมีให้มากกว่านี้
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 
  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา สรุปได้ดังตารางที่ 9ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่
ละรายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 2558 2559 2560 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
1631102 สารสนเทศ ห้องสมดุ และสังคม 3.88 .577 มาก 4.15 .462 มาก 4.21 .505 มาก 
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4.21 .537 มาก 4.30 .480 มาก 4.33 .401 มาก 
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 4.30 .508 มาก 4.41 .419 มาก 4.41 .442 มาก 
1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 4.58 .466 มากที่สุด 4.37 .634 มาก 4.52 .433 มากที่สุด 
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 4.73 .376 มากที่สุด 4.36 .427 มาก 4.06 .579 มาก 
1632209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด 3.71 .740 มาก 4.00 .472 มาก 3.38 .788 ปานกลาง 
1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 3.98 .655 มาก 4.05 .531 มาก 4.48 .417 มาก 
1632310 การศึกษาผู้ใช้ 4.64 .299 มากที่สุด 4.13 .521 มาก 4.10 .535 มาก 
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 4.73 .264 มากที่สุด 4.37 .436 มาก 4.50 .382 มากที่สุด 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ    4.33 .508 มาก 4.11 .704 มาก 
1633120 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ    4.47 .426 มาก 4.43 .444 มาก 
1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมดุและสารสนเทศ    4.06 .650 มาก 4.21 .647 มาก 
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์    4.68 .313 มากที่สุด 4.37 .594 มาก 
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น    4.44 .417 มาก 3.85 .721 มาก 
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ    4.63 329 มากที่สุด 4.26 .712 มาก 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์    4.57 .366 มากที่สุด 4.27 .483 มาก 
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รหัสวิชา รายวิชา 2558 2559 2560 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
1631305 การบริการห้องสมดุและการเผยแพร่สารสนเทศ 4.08 .482 มาก 4.32 .520 มาก 4.10 .484 มาก 
1631406 การจัดการห้องสมดุและองค์การสารสนเทศ 4.36 .454 มาก 4.22 .469 มาก 4.73 1.143 มากที่สุด 
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหอ้งสมุด 4.19 .524 มาก 3.92 .662 มาก 4.46 .434 มาก 
1632208 การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกัน    4.63 .548 มากที่สุด 4.25 .579 มาก 
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.25 .472 มาก 3.54 .815 มาก 4.24 .472 มาก 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ    3.90 .653 มาก 4.24 .585 มาก 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 4.63 .397 มากที่สุด 4.14 .538 มาก 4.45 .505 มาก 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ    4.70 .375 มากที่สุด 4.25 .668 มาก 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา 4.49 .457 มาก 4.33 .378 มาก 4.24 .508 มาก 
1633414 ห้องสมุดดจิิทัล 4.00 .521 มาก 4.08 .594 มาก 4.23 .463 มาก 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมดุและสารสนเทศ 4.53 .558 มากที่สุด 4.07 .482 มาก 4.33 .475 มาก 
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 4.64 .348 มากที่สุด 4.23 .481 มาก 4.20 .555 มาก 
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    4.56 .590 มากที่สุด 4.31 .523 มาก 
1634411 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น    4.61 .453 มากที่สุด    
1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก    4.67 .362 มากที่สุด 4.34 .510 มาก 
4124906 โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ    4.66 .440 มากที่สุด    

หมายเหตุ  รายละเอียดของการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละคน น าเสนอในภาคผนวก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) 
 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) มีจ านวนทั้งสิ้น 22 คน ตอบแบบประเมิน 19 คน (ร้อยละ 86.36) จ าแนก
เป็น นักศึกษาชาย 2 คน (ร้อยละ 10.50) นักศึกษาหญิง 17 คน (ร้อยละ 89.5) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 10 จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 

 ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 2 10.50 
หญิง 17 86.36 

เป้าหมายหลังส าเร็จการศึกษา 
ท างานตรงสาย 4 21.10 
ธุรกิจที่บ้าน 15 78.9 
อาชีพอิสระ 0 0.00 
อื่นๆ 0 0.00 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.49) หากจ าแนกความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.40) หากพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า เนื้อหาสาระของ
หลักสูตรในด้านการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน (�̅�=4.53) ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร (�̅�=4.47) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน (�̅�=4.47) มีกระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม (�̅�=4.42) หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน 
(�̅�=4.37) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (�̅�=4.37) หลักสูตร
มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (�̅�=4.37) และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน (�̅�=4.21) พึงพอใจในระดับมาก ดังตารางที่ 11 
  
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
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ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
หลักสตูรมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน 4.37 0.684 มาก 
เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร 4.47 0.697 มาก 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอน 4.47 0.841 มาก 
กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

4.42 0.607 มาก 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรยีน เช่น ไป
ทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

4.21 0.787 มาก 

จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

4.37 0.761 มาก 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรอย่างชัดเจน 4.53 0.612 มากที่สุด 
หลักสตูรมคีวามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.37 0.684 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.40 0.575 มาก 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.66) หากพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า พึงพอใจเกี่ยวกับ
อาจารย์การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน (�̅�=4.79) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ความเป็นครู อาจารย์ (�̅�=4.79) มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา (�̅�=4.68) มีคุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน (�̅�=4.68) มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา (�̅�=4.63) มีการวางแผนและการเตรียมการสอน (�̅�=4.63) อาจารย์
สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (�̅�=4.63) และมีความสามารถในการอธิบาย
และถ่ายทอดความรู้ (�̅�=4.63) ตามล าดับ ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 4.63 0.597 มากที่สุด 
มีการวางแผนและการเตรียมการสอน 4.63 0.597 มากที่สุด 
มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู ้ 4.53 0.513 มากที่สุด 
ด าเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 4.63 0.496 มากที่สุด 
มีการวัดและประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา 

4.68 0.478 มากที่สุด 

มีคุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผูส้อน 4.68 0.478 มากที่สุด 
การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน 4.79 0.419 มากที่สุด 
มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัความเป็นครู อาจารย์ 4.79 0.419 มากที่สุด 
อาจารยส์อนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 4.58 0.507 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.66 0.332 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียน
การสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.30) หากพิจารณาเป็น
ประเด็นพบว่า พึงพอใจเกี่ยวกับห้องสมุดมีความเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 
(�̅�=4.47) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (�̅�=4.37) การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า (�̅�=4.32) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=4.26) 
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=4.26) ระบบ
สารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=4.26) สถานที่ท ากิจกรรม ที่นั่ง
อ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=4.26) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนโดยรวม (�̅�=4.16) ตามล าดับ ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

4.26 0.806 มาก 

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณเ์หมาะสม เอื้อต่อการเรยีนรู้ และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

4.26 0.653 มาก 

ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อตอ่การเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.26 0.933 มาก 

ห้องสมุดมีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.47 0.772 มาก 

การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 4.32 0.749 มาก 
สถานท่ีท ากิจกรรม ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.26 0.653 มาก 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศ แสง เป็นต้น) 

4.37 0.831 มาก 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบรม่รื่น จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น) 

4.16 0.834 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.30 0.668 มาก 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.47) หากพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า พึงพอใจ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน (�̅�=4.63) การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (�̅�=4.53) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (�̅�=4.53) วิธีการสอนกระตุ้น
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การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (�̅�=4.53) ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการสอนส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้  
(�̅�=4.47) การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน (�̅�=4.42) การใช้สื่อ
ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม (�̅�=4.37) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาสากล (�̅�=4.37) และมีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน (�̅�=4.37) 
ในระดับมาก ตามล าดับ ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

การจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

4.53 0.513 มากที่สุด 

การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.37 0.597 มาก 
วิธีการสอนส่งเสรมิให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์แนวคิดศาสตร์ทาง
วิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.47 0.612 มาก 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.63 0.496 มากที่สุด 
มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะทางภาษาสากล 4.37 0.684 มาก 
มีการจัดสอนซ่อมเสรมิส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 4.37 0.597 มาก 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิการศึกษา 

4.53 0.612 มากที่สุด 

วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปญัหา 4.53 0.612 มากที่สุด 
การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศกึษาในทักษะต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน 

4.42 0.607 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.47 0.436 มาก 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.56) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (�̅�=4.58) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม (�̅�=4.58) และวิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 
(�̅�=4.63) ตามล าดับ ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.53 0.612 มากที่สุด 

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 

4.58 0.507 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การวัดและประเมินผลมีประสิทธภิาพและยุติธรรม 4.58 0.507 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.56 0.386 มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.61) หากพิจารณาเป็น
ประเด็นพบว่า พึงพอใจการพัฒนาคุณลักษระบัณฑิตในด้านด้านความรู้ (�̅�=4.68) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (�̅�=4.68) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (�̅�=4.68) ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ (�̅�=4.58) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (�̅�=4.53) ในระดับมากที่สุด รองลงมากคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (�̅�=4.47) พึงพอใจ
ในระดับมาก ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.513 มาก 
ด้านความรู ้ 4.68 0.478 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.68 0.478 มากที่สุด 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.68 0.478 มากที่สุด 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.53 0.513 มากที่สุด 

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.58 0.507 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.61 0.409 มากที่สุด 

 
 อย่างไรก็ดีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หลักสูตรท าการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
  - อยากให้มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ้ืนฐานทุกคนจะต้องสื่อสารได้ จ าเป็นมากในการเข้าท างาน  
  - มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพ่ิมเตมจากที่เรียน
อยู่ 


