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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 ภายหลังการดำเนินการสิ้นสุดลง คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรได้ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และนักศึกษา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (4.48) และเมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ จะพบว่า 
  ๐ ด้านบุคลากร พึงพอใจในระดับมาก (4.40) 
  ๐ ด้านงบประมาณ พึงพอใจในระดับมาก (3.33) 
  ๐ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.67) 
  ๐ ด้านการบริหารจัดการ พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.50) 
 นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.59) 
และเมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ จะพบว่า 
  ๐ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร พึงพอใจในระดับมาก (4.53) 
  ๐ ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พึงพอใจในระดับมาก (4.70) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก (4.67) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจในระดับมาก (4.65) 
  ๐ ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พึงพอใจในระดับมาก (4.56) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา พึงพอใจใน
ระดับมาก (4.44) 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก 
(4.34) และหากพิจารณาในด้านต่าง ๆ จะพบว่า 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร พึงพอใจในระดับมาก (4.41) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา พึงพอใจในระดับ
มาก (4.29) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน พึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.59) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน พึงพอใจในระดับมาก 
(4.36) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล พึงพอใจในระดับมาก 
(4.34) 
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  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  พึงพอใจในระดับมาก 
(4.05) 
  ๐ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก (4.42) 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ต่อหลักสูตร ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(3.95) และหากพิจารณาในด้านต่าง ๆ จะพบว่า 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม พึงพอใจนระดับมาก  
(4.28) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้ พึงพอใจนระดับมาก (4.07) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา พึงพอใจนระดับมาก (3.85) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ พึงพอใจนระดับมาก (4.49) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พึงพอใจนระดับมาก (3.62) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณลักษณะของบัณฑิต (ความเป็นสวนดุสิต) 
พึงพอใจนระดับมาก (4.32) 
  ๐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต พึงพอใจในระดับ
มาก (4.05)
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คำนำ 
 
 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2561 น้ี รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สะท้อนให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานหลักสูตร
ในด้านต่าง ๆ  
 ผลการประเมินที่ได้รับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้นำเสนอต่อคณะ  และ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ตลอด
จากการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

กรกฎาคม 2563 
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สารบัญ 
 
         หน้า 
บทสรปุผู้บริหาร ก 

คำนำ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 1 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา 5 

จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 5 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 5 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 6 

ความพงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 7 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 8 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 8 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 10 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) 14 

จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 14 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 14 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 15 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 16 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 16 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 17 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 18 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 19 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 21 

ความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรม 22 

ความพึงพอใจด้านความรู ้ 23 

ความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 23 

ความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 23 
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ความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 

ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 25 
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สารบัญตาราง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 1 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร   
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 2 

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 5 
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 8 
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ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 16 
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ตารางที่ 19 อาย ุ 21 

ตารางที่ 20 ตำแหน่งในหน่วยงาน 21 
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านความรู้ 23 
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วิธีการประเมินความพึงพอใจ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นักศึกษา / นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------- 

 
 การดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมามีหลายด้านที่
มุ ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการรับบริการทั้งจากอาจารย์ผู ้สอน และ
นักศึกษา ซึ่งนอกจากการวางแผนการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้ว
นั้น ทางหลักสูตรยังได้ทำการประเมินผลการดำเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี ่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร อาทิ รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

2. ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำหนดประเด็นการประเมิน 
3. ร่างแบบประเมินตามประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น 
4. ตรวจสอบแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรับผิดชอบในการรวบรวม

ข้อมูลหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

5. ปรับปรุงแบบประเมินแล้วจัดทำเป็นแบบประเมินที่พร้อมใช้งาน 
6. นำแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนดไว ้
7. เก็บรวบรวมแบบประเมิน แล้วนำวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
8. รายงานผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ  

 ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีข้อคำถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ และชั้นปี (2) ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ความพึงพอใจต่อการบริการ
นักศึกษา ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 ทั้งนี้เกณฑ์การแปลผลพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์จุดกลาง (Mid-point) 
ของช่วงคะแนน ดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 
  4.51 – 5.00    มากที่สุด 
  3.51 – 4.50    มาก 
  2.51 – 3.50    ปานกลาง 
  1.51 – 2.50    น้อย 
  1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความพึงพอใจต่อการบรหิารจัดการหลักสูตร 
  
 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มี
รายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 2 40.00 
   หญิง 3 60.00 
หน้าที่ของอาจารย์ในหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 100.00 
   อาจารย์ประจำหลักสูตร  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   
   ปริญญาตร ี 0 0.00 
   ปริญญาโท 0 0.00 
   ปริญญาเอก 5 100.00 
ตำแหน่งทางวิชาการ   
   ศาสตราจารย ์ 0 0.00 
   รองศาสตราจารย ์ 0 0.00 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 100.00 
   อาจารย ์ 0 0.00 
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 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 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) 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 5 คน (ร้อยละ 100.00) และจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน (ร้อยละ 100.00) 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสตูร   

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านบุคลากร (Man)  
1. อัตราอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา 4.40 .800 มาก 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรเทียบกับงานใน
หลักสูตร 

4.40 .800 มาก 

3. แผนอัตรากำลังคน 4.40 .800 มาก 
รวม 4.40 .800 มาก 

ด้านงบประมาณ (Money) 
4. การสนับสนนุเพื่อพัฒนาอาจารย์ 
(งบประมาณ) 

4.60 .800 มากที่สุด 

5. ค่าตอบแทน 4.20 .980 มาก 
6. สวัสดิการ 4.20 .980 มาก 

รวม 4.33 .920 มาก 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) 
7. วัสดุอุปกรณ ์ 4.60 .490 มากที่สุด 
8. สิ่งอำนายความสะดวก 4.60 .490 มากที่สุด 
9. ห้องพักอาจารย ์ 4.80 .400 มากที่สุด 

รวม 4.67 .460 มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
10. ความช่วยเหลือในการปรับเปลี ่ยนการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต 

4.60 .490 มากที่สุด 
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
11. มีการวางแผนดำเนินงานที ่ช ัดเจนเป็น
ขั้นตอน 

4.60 .490 มากที่สุด 

12. การมอบหมายภาระสอนที่เป็นธรรม 4.40 .800 มาก 
13. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และ
มีวิธีการที่เหมาะสม 

4.40 .800 มาก 

14. การบริหารจัดการภายในหลักสูตรโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล 

4.60 .490 มากที่สุด 

15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แบ่งหน้าที่ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.40 .800 มาก 

รวม 4.50 .645 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด 4.48 .694 มาก 

 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม 

มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (�̅�=4.48)  
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมรายด้าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจ

ในด้านการบริหารจัดการ (Management) (�̅�=4.50) และด้านวัสดุอ ุปกรณ์ สภาพแวดล้อม 

(Material & Environment) (�̅�=4.67) ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านด้านบุคลากร (�̅�=4.40)  และ

ด้านงบประมาณ (Money) (�̅�=3.86) พึงพอใจในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านบุคลากร (Man) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจต่ออัตราอาจารย์ต่อจำนวน
นักศึกษา, อาจารย์ประจำหลักสูตรเทียบกับงานในหลักสูตร และแผนอัตรากำลังคน ในระดับมาก  

(�̅�=4.80) 
 ด้านงบประมาณ (Money) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจด้านการสนับสนุนเพื่อ

พัฒนาอาจารย์ (�̅�=4.60) ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านค่าตอบแทน และด้านสวัสดิการ พึงพอใจ 

ในระดับมาก (�̅�=4.20) ตามลำดับ 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรพึงพอใจด้านห้องพักอาจารย์ (�̅�=4.80) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนายความสะดวก  

ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.60)  
 ด้านการบริหารจัดการ (Management) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจด้าน
ความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต, มีการวางแผนดำเนินงานที่
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ชัดเจนเป็นขั้นตอน และการบริหารจัดการภายในหลักสูตรโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ในระดับมากที่สุด 

ส่วนด้าน การมอบหมายภาระสอน (�̅�=4.60) และด้านการวางแผน (�̅�=4.60) ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ การมอบหมายภาระสอนที่เป็นธรรม, การแกป้ัญหาที่เกิดขึน้อย่างทันท่วงที และมีวิธีการ
ที่เหมาะสม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แบ่งหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พึงพอใจในระดับมาก (�̅�=4.40)  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ตอบแบบประเมิน 43 คน (ร้อยละ 100.00) จำแนกเป็น นักศึกษาชาย 
9 คน (ร้อยละ 20.93) นักศึกษาหญิง 34 คน (ร้อยละ 79.07) ซึ่งหากจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 24 คน (ร้อยละ 55.81) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 19 คน (ร้อยละ 44.19) ดังตารางที่ 
3 
 
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 

 ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 9 20.93 
หญิง 34 79.07 

ชั้นปี 
ชั้นปีที่ 2 24 55.81 
ชั้นปีที่ 3 19 44.19 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหา
ที่เรียนในหลักสูตรเป็นความรู้ที ่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี (�̅�=4.58) เนื ้อหาที่เรียนในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ

นักศึกษา (�̅�=4.56) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (�̅�=4.53) เนื้อหาที่เรียนใน

หลักสูตรมีการจัดเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม (�̅�=4.51) ตามลำดับ และ

พึงพอใจการให้บริการและอำนวยความสะดวกของหลักสูตร (�̅�=4.49)  ในระดับปานกลาง ดังตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร  

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรเป็นความรูท้ี่ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบนั และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ี

4.58 .499 มากที่สุด 

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรมีการจัดเนื้อหาก่อน-หลังใน
หลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม 

4.51 .506 มากที่สุด 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4.53 .505 มากที่สุด 
เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของนักศึกษา 

4.56 .502 มากที่สุด 

การให้บริการและอำนวยความสะดวกของหลักสูตร 4.49 .506 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.53 .504 มากที่สุด 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ได้แก่ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีจำนวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร (�̅�=4.81) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ 
ความเชี ่ยวชาญ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และ

ประสบการณ์ตรงในเนื ้อหาวิชาที ่สอน (�̅�=4.70) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู ้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  (�̅�=4.67)  และ

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู (�̅�=4.60) ตามลำดับ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตสำนึกใน
ความเป็นคร ู

4.60 .760 มากที่สุด 
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ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศกึษา 

4.67 .715 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู ้ความเช่ียวชาญ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนคิการสอน
อย่างเหมาะสม และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่
สอน 

4.70 .674 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรมีจำนวนเพียงพอกับรายวิชาใน
หลักสูตร 

4.81 .627 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.70 .694 มากที่สุด 
 

ความพงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 
 นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา ในประเด็นหลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษาอย่างเหมาสม 

(�̅�=4.70) และหลักสูตรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่

สนับสนุนการเรียนอย่างสม่ำเสมอ (�̅�=4.65) ในระดับมากทีสุ่ด ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

หลักสูตรจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษา 
และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
นักศึกษาอย่างเหมาสม 

4.70 .465 มากที่สุด 

หลักสูตรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.65 .482 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.67 .473 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมากที่สุด ในประเด็น การใช้

ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  (�̅�=4.79) การจัดการข้อร้องเรียน / 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา (�̅�=4.72) คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทาง

ประกอบวิชาชีพ (�̅�=4.63)  ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย (�̅�=4.60) มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ (�̅�=4.58) และให้

คำแนะนำที่เข้าถึงง่าย และสม่ำเสมอ (�̅�=4.14) ตามลำดับ ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 4.58 .763 มากที่สุด 
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.79 .514 มากที่สุด 

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา 
หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.60 .728 มากที่สุด 

ให้คำแนะนำทีเ่ข้าถึงง่าย และสม่ำเสมอ 4.56 .825 มากที่สุด 
การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 

4.72 .630 มากที่สุด 

ให้คำแนะนำเก่ียวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือ
แนวทางประกอบวิชาชีพ 

4.63 .725 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.65 .698 มากที่สุด 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเด็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ  

(�̅�=4.72) ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื ่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ  (�̅�=4.67) ห้องพยาบาล 

ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ (�̅�=4.53) และห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับ

เนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ (�̅�=4.51) โดยมีความพึงพอใจระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มี

ประสิทธิภาพ (�̅�=4.35) อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบตัิในการขอรับบริการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

4.72 .549 มากที่สุด 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ 4.53 .667 มากที่สุด 
ห้องสมุดจัดใหม้ีทรัพยากรสารสนเทศตรงกบัเนื้อหาวิชา
อย่างเพียงพอ 

4.51 .856 มากที่สุด 

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมอื อยู่ในสภาพดีพร้อม
ให้บริการ 

4.67 .606 มากที่สุด 

ระบบเครือข่ายการสื่อสารใชง้านได้ดี มีประสิทธิภาพ 4.35 .997 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.56 .735 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 
  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา สรุปไดด้ังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 2560 2561 2562 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
ภาคการศึกษาที่ 1  
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 4.21 .505 มาก 4.63 0.41 มากที่สุด    
1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ (วิชาใหม่)    4.52 .457 มากที่สุด    
1631105 ทักษะจำเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล (วิชาใหม่)    4.64 .36 มากที่สุด    
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4.33 .401 มาก - - -    
1631307 การบริการสารสนเทศ (วิชาใหม่)    4.64 .362 มากที่สุด    
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 4.41 .442 มาก       
1631603 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ    4.41 .435 มาก    
1632206 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 4.52 .433 มากที่สุด 4.48 .416 มาก    
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 4.06 .579 มาก 4.14 .531 มาก 4.59 .600 มากที่สุด 
1632209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด 3.38 .788 ปานกลาง       
1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 4.48 .417 มาก       
1632310 การศึกษาผู้ใช้ 4.10 .535 มาก 4.29 .558 มาก    
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รหัสวิชา รายวิชา 2560 2561 2562 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 4.50 .382 มากที่สุด 4.54 .362 มากที่สุด    
1632313 การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดและสารสนเทศ       4.61 .590 มากที่สุด 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 4.11 .704 มาก    4.15 .750 มาก 
1633120 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 4.43 .444 มาก 4.66 .355 มากที่สุด    
1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 4.21 .647 มาก 4.49 .457 มาก 4.52 .590 มากที่สุด 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ       4.66 .540 มากที่สุด 
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4.37 .594 มาก 4.55 .378 มากที่สุด    
1633419 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก       4.73 .520 มากที่สุด 
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 4.26 .712 มาก 4.50 .310 มาก    
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.85 .721 มาก 4.27 .517 มาก 3.99 .770 มาก 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 4.27 .483 มาก 4.54 .380 มากที่สุด    

        
ภาคการศึกษาที่ 2  
1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด    4.55 .508 มากที่สุด    
1631208 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ    4.34 .550 มาก    
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 4.32 .520 มาก       
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    4.29 .505 มาก    
1631308 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ    4.56 .427 มากที่สุด    
1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์การสารสนเทศ 4.22 .469 มาก       
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด 3.92 .662 มาก       
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รหัสวิชา รายวิชา 2560 2561 2562 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1631604 การค้นคืนสารสนเทศและการบริการอ้างอิง    3.39 .607 มาก    
1632210 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน       4.44 .711 มาก 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 4.63 .548 มากที่สุด 4.51 .351 มากที่สุด 3.68 .840 มาก 
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.54 .815 มาก       
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ       4.53 .611 มากที่สุด 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3.90 .653 มาก 4.43 .388 มาก 3.68 .983 มาก 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 4.14 .538 มาก 4.40 .425 มาก 4.43 .688 มาก 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 4.70 .375 มากที่สุด 4.44 .429 มาก 3.80 .849 มาก 
633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ       4.38 .714 มาก 
1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ    4.60 .298 มากที่สุด 3.44 1.108 ปานกลาง 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา 4.33 .378 มาก 3.81 .700 มาก    
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 4.08 .594 มาก 4.36 .491 มาก    
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 4.07 .482 มาก 4.03 .674 มาก    
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 4.23 .481 มาก 4.22 .531 มาก    
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4.56 .590 มากที่สุด 4.40 .457 มาก 3.98 .816 มาก 
1634411 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 4.61 .453 มากที่สุด       
1634414 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็กปี 2    4.35 .440 มาก    
1634414 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็กปี 3 4.67 .362 มากที่สุด 4.56 .350 มากที่สุด    
4124906 โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.66 .440 มากที่สุด       
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หมายเหตุ  รายละเอียดของการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละคน ดูได้จาก ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/4-2562-1-EvaluateTeachingReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/4-2562-2-EvaluateTeachingReport.pdf
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) 
 

จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) มีจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ตอบแบบประเมิน 36 คน (ร้อยละ 100.00) 
จำแนกเป็น นักศึกษาชาย 4 คน (ร้อยละ 11.11) นักศึกษาหญิง 32 คน (ร้อยละ 88.89) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 10 จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 

 ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 4 11.11 
หญิง 32 88.89 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก (�̅�=4.34) หากจำแนกความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึง

พอใจในการมีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน (�̅�=4.53) ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน (�̅�=4.47) วิชาเรียนมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา (�̅�=4.42) การจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (�̅�=4.39) และหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.25) ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาอยา่งชัดเจน 

4.53 .600 มากที่สุด 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.47 .552 มาก 
วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

4.42 .722 มาก 

การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

4.39 .678 มาก 

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.25 .795 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.41 .669 มาก 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึง

พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.29) หากพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า การกำหนดคุณสมบัติผู้

มีสิทธิ ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม (�̅�=4.33) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 

(�̅�=4.31) และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม (�̅�=4.22) ตามลำดับ ดังตารางที่ 
12 
 
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

การกำหนดคณุสมบัติผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา มีความ
เหมาะสม 

4.33 .707 มาก 

กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.31 .700 มาก 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.22 .711 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.29 .706 มาก 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียน

การสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.59) หากพิจารณาเป็น
ประเด็นพบว่า พึงพอใจเกี่ยวกับอาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (�̅�=4.67) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ำเสมอ (�̅�=4.61) อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม (�̅�=4.61) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน (�̅�=4.53) และ

อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู (�̅�=4.53) ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ดัง
ตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค ์โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

4.67 .707 มากที่สุด 

อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

4.61 .678 มากที่สุด 

อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4.61 .718 มากที่สุด 

อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชา
ที่สอน 

4.53 .726 มากที่สุด 

อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู 4.53 .726 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.59 .711 มากที่สุด 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.36) หากพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน  (�̅�=4.56) ในระดับมากที่สุด ส่วนวิธีการสอน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องในการ

พัฒนาการเรียนรู้ (�̅�=4.47) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
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เรียนรู้ (�̅�=4.44) การใช้สื ่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม (�̅�=4.44) มีการจัดสอนซ่อมเสริม

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน (�̅�=4.2) และมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทาง

ภาษาสากล (�̅�=4.03) ในระดับมาก ตามลำดับ ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการ
สอน 

4.56 .598 มากที่สุด 

วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด
ศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการเรียนรู ้

4.47 .687 มาก 

การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

4.44 .643 มาก 

การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.44 .643 มาก 
มีการจัดสอนซอ่มเสริมสำหรบันักศึกษาที่มปีัญหา
ทางการเรียน 

4.22 .786 มาก 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาสากล 

4.03 .866 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.36 .704 มาก 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมนิผล 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34) ประกอบด้วย การวัดและประเมินผลเป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (�̅�=4.39) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅�=4.36) และการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ

และยุติธรรม (�̅�=4.28) ในระดับมาก ตามลำดับ ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 

4.39 .756 มาก 

วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.36 .673 มาก 

การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.28 .731 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.34 .720 มาก 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05) หากพิจารณาเป็นประเด็น

พบว่า ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื ้อต่อการเรียนรู ้ และเพียงพอต่อนักศึกษา  (�̅�=4.22) 

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา  (�̅�=4.08) ระบบ

บริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้  (�̅�=4.03) สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั ่งอ่าน

หนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=3.97) และห้องสมุดเหมาะสม เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา (�̅�=3.94) ตามลำดับ ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เพียงพอต่อนกัศึกษา 

4.22 .711 มาก 

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.08 .795 มาก 

ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.03 .645 มาก 
สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม
เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 

3.97 .957 มาก 
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ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.94 .941 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.05 .810 มาก 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 
 ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.42) หากพิจารณาเป็นประเด็น

พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม (�̅�=4.50) และด้านความรู้ (�̅�=4.50) ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน

ทักษะทางปัญญา (�̅�=4.39) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (�̅�=4.39) และ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅�=4.31) ในระดับ
มาก ตามลำดับ ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

ประเดน็ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.50 .601 มากที่สุด 
ด้านความรู ้ 4.50 .601 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.39 .636 มาก 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 4.39 .678 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.31 .659 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.42 .635 มาก 
 
 อย่างไรก็ดีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หลักสูตรทำการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้แก ่
  - เพิ่มการสอนเกี่ยวกับทักษะที่ใช้ในหลากหลายอาชีพหรือเป็นที่ต้องการในอนาคต 
เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ การสร้างเว็บ และต้องสอนให้นักศึกษาเข้าใจจริง ๆ เพราะ



รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 | 20 

 

ที่เรียนพวกเขียนโปรแกรมหรือสร้างเว็บไปแต่ก็ยังทำไม่เป็นอยู่ดี หรือเน้นสอนแค่บางอย่างแต่ให้ทำ
เป็นจริง ๆ น่าจะมีประโยชน์กว่า 
  - อยากให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกบัหลักสูตรจัดขึ้น เพราะบางคนไม่รู่ว่ามีสาขา
บรรณารักษ์อยู่ด้วย 
  - ด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การศึกษาด้วยตนเอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  - อยากให้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับยุคดิจิตอล สมัยใหม่
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ 
 
ตารางที่ 18 เพศ  

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 3 25.00 
หญิง 9 75.00 

รวมทั้งหมด 12 100.00 
 
ตารางที่ 19 อาย ุ

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำว่า 30 ปี 3 25.00 
30 – 39 ปี 5 41.66 
40 – 49 ปี 2 16.67 
50 – 59 ปี 2 16.67 
รวมทั้งหมด 12 100.00 

 
ตารางที่ 20 ตำแหน่งในหน่วยงาน 

ตำแหน่งในหน่วยงาน จำนวน ร้อยละ 
ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ 5 41.67 

หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ 
หัวหน้าแผนก 

7 58.33 

รวมทั้งหมด 12 100.00 
 
ตารางที่ 21 ประเภทของหน่วยงาน 

ประเภทของหน่วยงาน จำนวน ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ/ รัฐบาล 2 16.67 

บริษัทเอกชน 10 83.33 
รวมทั้งหมด 12 100.00 
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ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์กับบัณฑิต 

ความสัมพันธ์กับบัณฑิต จำนวน ร้อยละ 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ

หน่วยงาน 
3 25.00 

หัวหน้างานโดยตรงของบัณฑิต 8 66.67 
ผู้ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 
1 8.33 

รวมทั้งหมด 12 100.00 
 
ตารางที่ 23 บัณฑิตของท่านอยู่ในสังกัดคณะ/ โรงเรียน 

บัณฑิตของท่านอยู่ในสังกัดคณะ/ โรงเรียน จำนวน ร้อยละ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

12 100.00 

รวมทั้งหมด 12 100.00 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเด็นความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2558 

�̅� ระดับ 
1.1 การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.50 มาก 
1.2 การเป็นผู้นำและ/ หรือผู้ตามที่ดี มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ 3.83 มาก 
1.3 มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.25 มาก 
1.4 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงของหน่วยงาน 4.50 มาก 
1.5 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.33 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 4.28 มาก 
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ความพึงพอใจด้านความรู้ 
ตารางที่ 25 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านความรู้ 

2. ประเด็นความพึงพอใจด้านความรู้ 
2558 

�̅� ระดับ 
2.1 สามารถสรุปความและจับใจความได้ 4.17 มาก 
2.2 มีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 4.00 มาก 
2.3 มีความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 3.92 มาก 
2.4 มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตเพ่ือการปฏิบัติงานได ้ 4.42 มาก 
2.5 มีความรู้ในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3.83 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 4.07 มาก 
 

ความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 
ตารางที่ 26 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา 

3. ประเด็นความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 
2558 

�̅� ระดับ 
3.1 มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงานและควบคุมงานได ้ 3.75 มาก 
3.2 แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 3.92 มาก 
3.3 มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ และให้เหตุผล  
     เพื่อการตัดสินใจได ้ 3.75 มาก 

3.4 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3.75 มาก 
3.5 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 4.08 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 3.85 มาก 
 

ความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตารางที่ 27 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4. ประเด็นความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2558 

�̅� ระดับ 

4.1 มีบุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4.42 มาก 
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4. ประเด็นความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2558 

�̅� ระดับ 

4.2 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยสมัครใจ 4.58 มาก
ที่สุด 

4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละสามารถทำงานเป็นทีมได้ 4.67 มาก
ที่สุด 

4.4 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  4.42 มาก 
4.5 มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานสม่ำเสมอ 4.33 มาก 
4.6 การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี 4.50 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 4.49 มาก 
 

ความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ประเด็นความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2558 

�̅� ระดับ 
 5.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ ์

3.92 มาก 

 5.2 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์งาน  3.67 มาก 
 5.3 ประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงาน   

3.50 
ปาน
กลาง 

 5.4 มีการนำเสนอและการสือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

3.33 
ปาน
กลาง 

 5.5 มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลขา่วสารในรูปแบบภาษาไทยให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
และมีประสทิธิภาพ 

3.58 มาก 

 5.6 มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลขา่วสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ และมีประสิทธิภาพ 

3.42 
ปาน
กลาง 

 5.7 ความสามารถในการสือ่สาร (พูด อ่าน ฟัง เขียน) 3.92 มาก 
ผลประเมินภาพรวม 3.62 มาก 
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ความพึงพอใจด้านคุณลกัษณะของบัณฑิต (ความเป็นสวนดสุิต) 
ตารางที่ 29 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต 
(ความเป็นสวนดุสิต) 

6. ประเด็นความพึงพอใจด้านคุณลักษณะของบัณฑิต (ความเป็นสวนดุสิต) 
2558 

�̅� ระดับ 

6.1  แต่งกายด้วยเครื่องแบบขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ 4.25 มาก 
6.2  มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.25 มาก 
6.3  มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4.50 มาก 
6.4  อ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย วาจา ใจ ต่อบุคคลอื่น 

4.58 
มาก
ที่สุด 

6.5  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 4.33 มาก 
6.6  ประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอ 4.42 มาก 
6.7  เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและรู้จริงในงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย 

4.42 มาก 

6.8  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้เกิดผลสำเร็จ  
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว ้

4.33 มาก 

6.9  กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง และมีวิสัยทัศน์ 4.00 มาก 
6.10 มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีและสามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3.92 มาก 
6.11 มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 4.33 มาก 
6.12 แสดงความห่วงใย ใส่ใจ และเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ เสมอ 4.25 มาก 
6.13 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4.50 มาก 
6.14 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4.50 มาก 
6.15 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย
ความเต็มใจทุกครั้ง 

4.17 มาก 

6.16 มุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ   4.33 มาก 
6.17 มุ ่งมั ่นพัฒนาตนเองเพื ่อให้เกิดความเชี ่ยวชาญในสาขาที ่เร ียนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏต่อสาธารณะ  

4.33 มาก 

6.18 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4.33 มาก 
ผลประเมินภาพรวม 4.32 มาก 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 | 26 

 

ความพึงพอใจด้านคุณลกัษณะพิเศษของบัณฑิต 
ตารางที่ 30 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต 

7.  ประเด็นความพึงพอใจด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
2558 

�̅� ระดับ 
7.1   บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี และมีจิตบริการ 4.33 มาก 
7.2   บัณฑิตมีภาวะผู้นำ และมีระเบียบวินัย 4.08 มาก 
7.3   บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาตนเอง 3.92 มาก 
7.4   บัณฑิตมีทักษะการสื่อสาร 3.83 มาก 
7.5   บัณฑิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.08 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 4.05 มาก 
 
 สาขาวิชาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 3 ข้อ 
3.2 เรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำผลการ
ประเมินจาก ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ ในที่ประชุมพิจารณาว่าในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต และด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตค่าเฉลี่ยด้าน
รวมอยู่ในเกณฑม์ากทุกด้าน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยนำค่าเฉลี่ยปานกลางมาพิจารณาพบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลาง
รายข้ออยู่ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่อง 

ประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน  (�̅� = 3.50) 
มีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(�̅� = 3.33) และมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และ

มีประสิทธิภาพ (�̅� = 3.42) 
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาจะเน้นการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และความรู ้เชิงสถิติเบื ้องต้นในการปฏิบัติงาน  มีการนำเสนอและการสื ่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ 


