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          ประจ าปีการศึกษา 2557 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตร ค.บ.
(คณิตศาสตร์)  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 125 คน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 125 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 และได้รับแบบประเมินคืนจ านวน 125 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) (n=125) ร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 
38 
87 

 
30.40 
69.60 

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบประเมินจ านวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 87 

คน คิดเป็นร้อยละ 69.60  
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจ าแนกตามข้อประเมิน 

ข้อความ 
ค่าเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจ 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านหลักสูตรการศึกษา 3.97 0.12 ปานกลาง 

  1. หลักสูตรมีการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปี 1 
ตอบ) 

- - - 

  2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

3.98 0.57 ปานกลาง 

  3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 4.39 0.66 มาก 
  4. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีประเมินที่
หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น 

4.09 0.66 มาก 

  5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 3.50 0.93 ปานกลาง 

  6. การแนะน าระบบการลงทะเบยีนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  3.75 0.74 ปานกลาง 
  7. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทักษะการท างานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ 

4.09 
 

0.76 มาก 



ข้อความ 
ค่าเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจ 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.13 0.03 มาก 

  1. มีช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.08 0.70 มาก 
  2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรยีน
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

4.13 0.67 มาก 

  3. ความพึงพอใจในการให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ 

4.18 0.68 มาก 

  4. การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษา
เรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

4.08 0.64 มาก 

  5. การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอาจารยท์ี่ปรึกษา
ทางวิชาการ 

4.19 0.70 มาก 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.84 0.03 ปานกลาง 

  1. มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ท้ังในและนอกช้ันเรียน 3.97 0.73 ปานกลาง 
  2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหนว่ยงานท่ีให้บริการนักศึกษา ด้านกจิกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท่ีสามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได้
(เฉพาะนักศึกษาปรญิญาตรี) 

3.88 0.69 ปานกลาง 

  3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี)  

3.82 0.74 ปานกลาง 

  4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ค าแนะน าด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวทิยาลัย
(เฉพาะนักศึกษาปรญิญาตรี)  

3.74 0.75 ปานกลาง 

  5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง ทักษะการท างาน
อย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ 

3.78 0.67 ปานกลาง 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.62 0.00 ปานกลาง 

  1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจดัการศึกษา 3.61 0.76 ปานกลาง 
  2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 

3.54 0.77 ปานกลาง 

  3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.70 0.76 ปานกลาง 

ในภาพรวม 3.92 0.56 ปานกลาง 

 จากตารางสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
อยู่ในในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 



สรุปผล และข้อร้องเรียนต่างๆ  
จากผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 125 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในทุกข้อประเมินในระดับปานกลาง 

คิดเป็นระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.40  นักศึกษามี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ช้า และหลุด ส่วน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพไม่พร้อมใช้ เช่น ไมค์และล าโพงไม่ดัง เครื่องฉายโปคเจคเตอร์ไม่ติด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 


