
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท ายต!อการบริหารจัดการ

หลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

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

ตามท่ีฝ�ายวิชาการ ได�มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป#สุดท�ายต%อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ประจําป#การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนิสิตป#สุดท�ายตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จํานวน 2,238 คน ผ%าน https://goo.gl/forms/tVrq2T7lGdfl7de22 ซ่ึงแบบสอบถามแบบออกเปNน 
3 ตอน ได�แก% ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต%อการบริหารจัดการหลักสูตร ผลการวิเคราะหO
ข�อมูลสามารถแสดงได�ดังนี้ ดังนี้ 

 
ส!วนท่ี 1 ข อมูลท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร อยละข อมูลท่ัวไป 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 
1. คณะ   

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 42 1.9 
คณะนิติศาสตรO 157 7.0 
คณะมนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO 642 28.7 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 164 7.3 
คณะวิทยาศาสตรO 276 12.3 
คณะศิลปกรรมศาสตรO 85 3.8 
คณะศึกษาศาสตรO 62 2.8 
คณะเศรษฐศาสตรOและบริหารธุรกิจ 741 33.1 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 2.1 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 21 0.9 

2. หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรO 5 0.2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรO 32 1.4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา

ชุมชน 
5 0.2 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรO 157 7.0 

  



2 

ตารางท่ี 1 (ต!อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรO  33 1.5 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO  65 2.9 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรO  61 2.7 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยO  64 2.9 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน  50 2.2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรO 14 0.6 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  135 6.0 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ�น  53 2.4 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  31 1.4 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  87 3.9 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 32 1.4 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรOและสารสนเทศศึกษา 17 0.8 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทยOแผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยOแผนไทย 38 1.7 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOการกีฬา  16 0.7 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรO  48 2.1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62 2.8 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรO  37 1.7 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  23 1.0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  18 0.8 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  48 2.1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ\สิกสO 10 0.4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวOน้ํา  10 0.4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOสิ่งแวดล�อม  49 2.2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตO  12 0.5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรO 31 1.4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  10 0.4 
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ตารางท่ี 1 (ต!อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  28 1.3 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรOสากล 27 1.2 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรOไทย 9 0.4 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป] 20 0.9 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  23 1.0 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  6 0.3 

คณะศึกษาศาสตร   
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 0 0.0 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  31 1.4 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป#)  4 0.2 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป#)  8 0.4 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป#) 2 0.1 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  1 0.0 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป#) 4 0.2 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรO (5 ป#) 0 0.0 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป#) 5 0.2 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป#) 6 0.3 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟ\สิกสO (5 ป#) 1 0.0 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป#) 0 0.0 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  313 14.0 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  60 2.7 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 80 3.6 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 46 2.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม% 68 3.0 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ

ประกอบการและการจัดการ  
58 2.6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการค�าปลีก  59 2.6 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด  57 2.5 
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ตารางท่ี 1 (ต!อ) 

ข อมูลท่ัวไป จํานวน ร อยละ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีอาหาร  48 2.1 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 5 0.2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ

กระบวนการยุติธรรม 16 0.7 
3. ช้ันป�   
 ชั้นป#ท่ี 3 12 0.5 
 ชั้นป#ท่ี 4 2,165 96.7 
 ชั้นป#ท่ี 5 52 2.3 
 ชั้นป#ท่ี 6 6 0.3 
 ชั้นป#ท่ี 7 2 0.1 
 ชั้นป#ท่ี 8 1 0.0 
4. สําเร็จการศึกษาภาคเรียน   
 ภาคเรียนท่ี 1/2561 48 2.1 
 ภาคเรียนท่ี 2/2561 1,841 82.3 
 ภาคเรียนฤดูร�อน/2561 349 15.6 
 รวม 2,238  

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหOข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก% คณะ หลักสูตร ชั้นป#  
ภาคเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา โดยแจกแจงความถ่ีและค%าร�อยละ สามารถสรุปได� ดังนี้ 
 คณะ ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เปNนนิสิตจากคณะเศรษฐศาสตรOและบริหารธุรกิจ จํานวน 741 คน  
คิดเปNนร�อยละ 33.1 รองลงมา คณะมนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO จํานวน 642 คน คิดเปNนร�อยละ 28.7 
คณะวิทยาศาสตรO จํานวน 276 คน คิดเปNนร�อยละ 12.3  
 หลักสูตร ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 313 คน คิดเปNนร�อยละ 
14.0 รองลงมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรO จํานวน 157 คน คิดเปNนร�อยละ 7.0 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 135 คน คิดเปNนร�อยละ 6.0  
 ช้ันป� ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เรียนในชั้นป#ท่ี 4 จํานวน 2,165 คน คิดเปNนร�อยละ 96.7 รองลงมา  
ชั้นป#ท่ี 5 จํานวน 52 คน คิดเปNนร�อยละ 2.3 ชั้นป#ท่ี 3 จํานวน 12 คน คิดเปNนร�อยละ 0.5  
 สําเร็จการศึกษาภาคเรียน ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เปNนผู�สําเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2561  
มีจํานวน 1,841 คน คิดเปNนร�อยละ 82.3 รองลงมาคือ ภาคเรียนฤดูร�อน/2561 มีจํานวน 349 คน คิดเปNน 
ร�อยละ 15.6  
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร อยละความพึงพอใจต!อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามคณะ 

 

คณะ จํานวน ร อยละ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 42 3.86 
คณะนิติศาสตรO 157 4.11 
คณะมนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO 642 4.07 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 164 4.09 
คณะวิทยาศาสตรO 276 4.08 
คณะศิลปกรรมศาสตรO 85 4.13 
คณะศึกษาศาสตรO 62 4.09 
คณะเศรษฐศาสตรOและบริหารธุรกิจ 741 4.38 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 4.13 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 21 4.52 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว%าผู�สอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีความพึงพอใจต%อ
การบริหารจัดการหลักสูตรมากท่ีสุด ร�อยละ 4.52 รองลงมาคณะศิลปกรรมศาสตรO ร�อยละ 4.13 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต!อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร 

 

หลักสูตร จํานวน 
คะแนน
เฉล่ีย 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรO 5 4.04 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรO 32 3.84 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา

ชุมชน 
5 3.86 

คณะนิติศาสตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรO 157 4.11 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรO  33 3.31 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO  65 4.26 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรO  61 4.39 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยO  64 4.15 
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ตารางท่ี 3 (ต!อ) 

 

หลักสูตร จํานวน ร อยละ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน  50 4.28 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรO 14 4.12 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  135 3.96 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ�น  53 4.05 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  31 4.15 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  87 4.05 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 32 3.95 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 17 3.95 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
หลักสูตรแพทยOแผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยOแผนไทย 38 3.97 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOการกีฬา  16 4.19 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรO  48 4.21 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62 4.05 

คณะวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรO  37 4.16 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  23 3.81 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  18 4.09 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  48 3.93 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ\สิกสO 10 4.09 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรO 31 4.00 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOการเพาะเลี้ยงสัตวOน้ํา  10 4.42 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOสิ่งแวดล�อม  49 4.32 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตO  12 3.92 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  10 3.73 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  28 4.22 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรOสากล 27 3.87 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรOไทย 9 4.29 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป] 20 4.27 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  23 4.34 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  6 3.82 
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ตารางท่ี 3 (ต!อ) 

 

หลักสูตร จํานวน ร อยละ 
คณะศึกษาศาสตร   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 0 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  31 4.14 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป#)  4 4.47 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป#)  8 4.45 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป#) 2 4.15 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป#)  1 3.29 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป#) 4 4.32 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรO (5 ป#) 0 0.00 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป#) 5 3.46 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป#) 6 3.63 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟ\สิกสO (5 ป#) 1 4.16 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป#) 0 0.00 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  313 4.52 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  60 3.99 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 80 4.34 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 46 3.45 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม% 68 4.35 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ

ประกอบการและการจัดการ  
58 4.35 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการค�าปลีก  59 4.09 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด  57 4.48 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีอาหาร  48 4.13 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 5 4.15 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ

กระบวนการยุติธรรม 16 4.54 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงว%าผู�สอบแบบสอบถามจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม มีความพึงพอใจสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.54 รองลงมา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.52 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต!อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามช้ันป� 

 

ช้ันป� จํานวน 
คะแนน
เฉล่ีย 

 ชั้นป#ท่ี 3 12 4.49 
 ชั้นป#ท่ี 4 2,165 4.18 
 ชั้นป#ท่ี 5 52 4.16 
 ชั้นป#ท่ี 6 6 4.38 
 ชั้นป#ท่ี 7 2 4.10 
 ชั้นป#ท่ี 8 1 4.00 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว%าผู�สอบแบบสอบถามจากชั้นป#ท่ี 3 มีความพึงพอใจสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 
4.49 รองลงมาชั้นป#ท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.38 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร อยละความพึงพอใจต!อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามภาคเรียน 

 

ภาคเรียน จํานวน 
คะแนน
เฉล่ีย 

 ภาคเรียนท่ี 1/2561 48 4.23 
 ภาคเรียนท่ี 2/2561 1,841 4.14 
 ภาคเรียนฤดูร�อน/2561 349 4.40 

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงว%าผู�สอบแบบสอบถามจากภาคเรียนฤดูร�อน/2561 มีความพึงพอใจสูงสุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท%ากับ 4.40 รองลงมาภาคเรียนท่ี 1/2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.23 
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ส!วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป�สุดท ายท่ีมีต!อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจําป�
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ในการวิเคราะหOข�อมูลจะวิเคราะหOในภาพรวมของความพึงพอใจ โดยได�จําแนกเปNนแต%ละด�าน ได�แก% 
 1. ด�านหลักสูตร   
 2. ด�านอาจารยOผู�สอน 
 3. ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 
 4. ด�านการจัดการเรียนการสอน 
 5. ด�านการวัดผลประเมินผล 
 6. 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 
 
ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ภาพรวม 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด�านหลักสูตร 4.19 .62 มาก 
2. ด�านอาจารยOผู�สอน 4.37 .59 มากท่ีสุด 
3. ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 3.97 .73 มาก 
4. ด�านการจัดการเรียนการสอน 4.13 .63 มาก 
5. ด�านการวัดผลประเมินผล 4.17 .64 มาก 
6. ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต 

4.28 .57 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.18 .55 มาก 
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จากตารางท่ี 6 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตร ี
ป#สุดท�าย ภาพรวม ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.18 หากจําแนกเปNนรายด�าน พบว%า นิสิตมีความ
พึงพอใจต%อด�านอาจารยOผู�สอน มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.37 
และนิสิตมีความพึงพอใจต%อด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� น�อยท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 3.97 
 
ตารางท่ี 7 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านหลักสูตร 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การจัดการศึกษาสอดคล�องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงคOของหลักสูตร 

4.23 .66 มากท่ีสุด 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย%าง
ชัดเจน 

4.23 .69 มากท่ีสุด 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต%ละ
ภาคการศึกษาอย%างชัดเจน 

4.21 .71 มากท่ีสุด 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล�องกับความ
ต�องการของตลาดแรงงาน 

4.11 .77 มาก 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับ
ความต�องการของนิสิต 

4.15 .76 มาก 

รวม 4.19 .62 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตร ี

ป#สุดท�าย ด�านหลักสูตร ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.19 หากจําแนกเปNนรายข�อ พบว%า นิสิตมี
ความพึงพอใจต%อการจัดการศึกษาสอดคล�องกับปรัชญาและวัตถุประสงคOของหลักสูตรและมีการจัดแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรอย%างชัดเจน มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 
4.23 และนิสิตมีความพึงพอใจต%อหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน น�อย
ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.11 
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ตารางท่ี 8 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านอาจารยผู สอน 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. อาจารยOมีคุณวุฒิและประสบการณOเหมาะสมกับ
รายวิชาท่ีสอน 

4.42 .66 มากท่ีสุด 

2. อาจารยOสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงคO โดย
ใช�วิธีการท่ีหลากหลาย และเน�นผู�เรียนเปNนสําคัญ 

4.34 .68 มากท่ีสุด 

3. อาจารยOสนับสนุนส%งเสริมให�นิสิตเรียนรู� และ
พัฒนาตนเองอย%างสมํ่าเสมอ 

4.38 .67 มากท่ีสุด 

4. อาจารยOให�คําปรึกษาด�านวิชาการและการพัฒนา
นิสิตได�อย%างเหมาะสม 

4.36 .69 มากท่ีสุด 

5. อาจารยOเปNนผู�มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความ
เปNนครู 

4.38 .68 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 .59 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตร ี

ป#สุดท�าย ด�านอาจารยOผู�สอน ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.37 หากจําแนกเปNนรายข�อ พบว%า 
นิสิตมีความพึงพอใจต%ออาจารยOมีคุณวุฒิและประสบการณOเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มากท่ีสุด โดยมีความพึง
พอใจอยู%ในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.42 และนิสิตมีความพึงพอใจต%ออาจารยOสอนเนื้อหา ตรง
ตามวัตถุประสงคO โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย และเน�นผู�เรียนเปNนสําคัญ น�อยท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ใน
ระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.34 
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ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านสภาพแวดล อมการเรียนรู  

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ห�องเรียนมีอุปกรณOเหมาะสม เอ้ือต%อการเรียนรู� 
และเพียงพอต%อนิสิต 

3.97 .81 มาก 

2. ห�องปฏิบัติการมีอุปกรณOเหมาะสม เอ้ือต%อการ
เรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต 

3.95 .83 มาก 

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต%อการ
เรียนรู�และเพียงพอต%อนิสิต 

3.97 .82 มาก 

4. ห�องสมุดเหมาะสม เอ้ือต%อการเรียนรู� และ
เพียงพอต%อนิสิต 

4.03 .82 มาก 

5. สนามกีฬา ท่ีออกกําลังกาย ท่ีนั่งอ%านหนังสือ
เหมาะสมเอ้ือต%อการเรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต 

3.93 .92 มาก 

รวม 3.97 .73 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป#

สุดท�าย ด�านสภาพแวดล�อมการเรียนรู� ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 3.97 หากจําแนกเปNนรายข�อ 
พบว%า นิสิตมีความพึงพอใจต%อห�องสมุดเหมาะสม เอ้ือต%อการเรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต มากท่ีสุด โดยมีความ
พึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.03 และนิสิตมีความพึงพอใจต%อสนามกีฬา ท่ีออกกําลังกาย 
ท่ีนั่งอ%านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต%อการเรียนรู� และเพียงพอต%อนิสิต น�อยท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ 
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 3.93 
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ตารางท่ี 10 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านการจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับลักษณะ
วิชาและวัตถุประสงคOการเรียนรู� 

4.19 .65 มาก 

2. การใช�สื่อประกอบการสอนอย%างเหมาะสม 4.15 .68 มาก 
3. วิธีการสอนส%งเสริมให�นิสิตได�ประยุกตOแนวคิด
ศาสตรOทางวิชาชีพและ/หรือศาสตรOท่ีเก่ียวข�องในการ
พัฒนาการเรียนรู� 

4.19 .70 มาก 

4. มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน
การสอน 

4.15 .72 มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส%งเสริมทักษะทาง
ภาษาสากล 

4.06 .81 มาก 

6. มีการจัดสอนซ%อมเสริมสําหรับนิสิตท่ีมีปdญหา
ทางการเรียน 

4.03 .86 มาก 

ภาพรวม 4.13 .63 มาก 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตร ี

ป#สุดท�าย ด�านการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.13 หากจําแนกเปNนรายข�อ 
พบว%า นิสิตมีความพึงพอใจต%อการจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคOการเรียนรู�
และวิธีการสอนส%งเสริมให�นิสิตได�ประยุกตOแนวคิดศาสตรOทางวิชาชีพและ/หรือศาสตรOท่ีเก่ียวข�องในการ
พัฒนาการเรียนรู� มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.19 และนิสิตมีความ
พึงพอใจต%อมีการจัดสอนซ%อมเสริมสําหรับนิสิตท่ีมีปdญหาทางการเรียน น�อยท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ใน
ระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.03  
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ตารางท่ี 11 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านการวัดผลประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล�องกับวัตถุประสงคO 
และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.15 .69 มาก 

2. การวัดและประเมินผลเปNนไปตามระเบียบ
กฎเกณฑOและข�อตกลงท่ีกําหนดไว�ล%วงหน�า 

4.19 .67 มาก 

3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม 

4.17 .73 มาก 

ภาพรวม 4.17 .64 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตร ี

ป#สุดท�าย ด�านการวัดผลประเมินผล ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.17 หากจําแนกเปNนรายข�อ 
พบว%า นิสิตมีความพึงพอใจต%อการวัดและประเมินผลเปNนไปตามระเบียบกฎเกณฑOและข�อตกลงท่ีกําหนดไว�
ล%วงหน�า มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.19 และนิสิตมีความพึงพอใจ
ต%อวิธีการวัดประเมินผลสอดคล�องกับวัตถุประสงคO และกิจกรรมการเรียนการสอน น�อยท่ีสุด โดยมีความพึง
พอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.15 

 
ตารางท่ี 12 แสดงคะแนนค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ป#สุดท�าย ด านการเรียนรู ตลอดหลักสูตรได พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 4.29 .64 มากท่ีสุด 
2.  ด�านความรู� 4.30 .63 มากท่ีสุด 
3. ด�านทักษะทางปdญญา 4.28 .64 มากท่ีสุด 
4. ด�านความสัมพันธOระหว%างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.31 .64 มากท่ีสุด 

5. ด�านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.19 .68 มาก 

ภาพรวม 4.28 .57 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 11 แสดงว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป#
สุดท�าย ด�านการเรียนรู�ตลอดหลักสูตรได�พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท%ากับ 4.28 หากจําแนกเปNนรายข�อ พบว%า นิสิตมีความพึงพอใจต%อด�านความสัมพันธOระหว%างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู%ในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.31 และนิสิตมีความพึง
พอใจต%อด�านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ น�อยท่ีสุด โดยมีความ
พึงพอใจอยู%ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท%ากับ 4.19 

 
ส!วนท่ี 3 ข อเสนอแนะอ่ืน 
 
1. ส่ิงท่ีควรพัฒนา/แก ไข/ปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. หลักสูตรท่ีทางคณะศึกษาศาสตรOจัดทําข้ึน มีความเหมาะสมกับนิสิตแล�ว แต%ควรปรับให�สอดคล�อง
ตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคการศึกษาแห%งศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ เพ่ือความสมบูรณOของสถาบันแห%งการ
ผลิตครูภาคใต�ต%อไป 

2. อยากให�มีเครื่องมือในการประกอบการเรียนโดยเฉพาะคอมพิวเตอรOและโปรแกรมต%าง ๆ ให�ท่ัวถึง 
เนื่องจากมันจําเปNนมาก ๆ ในสายงานนิเทศฯ ส%วนในบางวิชาก็อยากให�อาจารยOเต็มท่ีกับการสอน เพราะในบาง
คาบอาจารยOก็มัวแต%เล%นกับเด็กจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นไม%มีเลย สุดท�าย อยากให�มีความยุติธรรมกับการ
ให�เกรดหรือคะแนนมีความเด็ดขาดท้ังเรื่องการกําหนดระยะเวลา การวางแผน เหมือนท่ีอาจารยOบางท%านได�
เคยกล%าวเอาไว� เนื่องจากมีเหตุการณOท่ีมีนิสิตบางคนได�อภิสิทธิ์ในการส%งงานวิชาสัมมนามากกว%าคนอ่ืน อีกท้ัง
เกรดท่ีออกมาก็ไม%มีความยุติธรรมต%อนิสิตท่ีทําตามกฎท่ีอาจารยOได�ตั้งไว� 

3. ต�องการให�ทางหลักสูตรมีการสอนท่ีทําให�นิสิตมีแนวคิดท่ีเป\ดกว�างและยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต%างและอยากให�มีการใช�อุปกรณOให�มากข้ึน เนื่องจากยังมีอุปกรณOหลายชิ้นท่ีไม%ได�ใช�และปล%อยท้ิงไว�อีกท้ัง
การให�เกรดวิชาสัมนาท่ีไม%ค%อยมีกฏเกณฑOท่ีจัดเจนพอสมควร 

4. ควรพัฒนาในเรื่องให�นิสิตเรียนรู� เเละศึกษาข�อมูลด�วยตนเอง 
5. ไม%ควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรบ%อย 
6. ควรมีทรัพยากรเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเข�ามีบทบาท และ ห�องปฎิบัติการเรียนท่ีมีรูปแบบ

ของยุคดิจิตอล 
7. ควรมีทรัพยากรเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเข�ามีบทบาท และ ห�องปฎิบัติการเรียนท่ีมีรูปแบบ

ของยุคดิจิตอล 
8. ช%องทางการติดต%อระหว%างนิสิตกับฝ�ายต%างๆ ค%อยข�างลําบาก เจ�าหน�าท่ีบางฝ�ายแค%ตอบคําถามพอให�

จบๆ ดูไม%เต็มใจ 
9. การเรียนการสอนควรใช�ภาษาอังกฤษให�มากข้ึน 
10. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากกว%าเดิม 
11. ลดกิจกรรม เรียนเปNนหลัก 
12. อยากให�หลักสูตรมีการพาไปออกพ้ืนท่ี ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับสาขาให�มากกว%านี้ 
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13. ควรมีการจัดหลักสูตรท่ีมีทันสมัย ตรงกับวิชาชีพ เน�นหลักสูตรท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชนOได�จริง  
14. วิชาเลือกเสรีควรได�เลือกเองไม%ใช%บังคับเลือกและควรหาอาจารยOท่ีจบจากวิชาท่ีสอนโดยตรงไม%ใช%การ

จับสลากสอน 
15. สอนเนื้อหาเยอะเกินไป ควรเน�นในสิ่งท่ีสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันและการทํางานได�  
16. อยากให�มีอาจารยOเพ่ิมข้ึนไม%ว%าจะเปNนอาจารยOคนไทยเองหรืออาจารยOเจ�าของภาษาเพราะถ�ามี

บุคลากรน�อยเกินไปอาจทําให�อาจารยOแต%ละท%านเกิดความเหนื่iยล�ามากเกินไปและเม่ือสอนอาจทําให�เด็กรู�สึก
กลัว 

17. ควรปรับให�มีวิชาท่ีสามารถนํามาใช�ประโยชนOนอกห�องเรียนหรือในชีวิตประจําวันได�มากยิ่งข้ึน 
18. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให�เก่ียวกับการใช�สื่อสารในชีวิตประจําวันให�มากข้ึนและลดการท%องจําให�

น�อยลง 
19. ควรปรับปรุงระบบฝ�ายทะเบียนให�มีความรวดเร็ว ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพราะเวลาท่ีนิสิตลงทะเบียน

เรียนจะเกิดปdญหาในการลงทะเบียนบ%อยครั้ง อยากให�ปรับปรุงแก�ไขให�ดียิ่งข้ึน เพ่ือลดปdญหาท่ีตามมาภายหลัง 
20. สอนภาษาให�มาก เน�นให�นิสิตได�พูด มากกว%าเรียนตามหนังสือ ตามตํารา สอนโดนนิสิตไม%ได�อะไร 

สอนแบบผ%านๆ อยากให�นิสิตรุ%นหลัง ได�ใช�ภาษามลายูให�ได�มสกท่ีสุด เพราะการได�พูดได�ใช� มันทําให�นิสิตได�
พัฒนา ศักยภาพในการสื่อสาร  

21. ควรเพ่ิมหลักสูตรสองปริญญา 
22. ทุกอย%างท่ีจัดเตรียมดีอยู%แล�ว แต%มันจะดีกว%าถ�านิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาเลือกท่ีตนสนใจ

จริงๆ ไม%มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และเปNนวิชาท่ีไม%ได�จะเลือกเรียนต้ังแต%แรก เพ่ือท่ีเด็กจะได�แสดง
ศักยภาพของตนเองและต้ังใจเรียนกับวิชาท่ีตนสนใจ 

23. การบริหารดีแล�วครับ ภูมิใจท่ีได�เรียนท่ีนี่  แต%ผมขอเรื่องนึง ตรงท่ีส%งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
ต%างประเทศฝdjงภาคตะวันตก คือเอกภาษาอังกฤษ ควรจะมีการทําเรื่องเทียบโอนวิชาให�ดีก%อน หรือทําให�เด็กท่ี
ไปเรียนล%ะกลับมาไทยหลังเรียนจบ ไม%ต�องเหนื่อยตามเก็บวิชาเอง จ%ายค%าซัมเมอรOเองอยู%แบบนี้ ผมตนนึงท่ีไป
เรียนมา ต�องตามเก็บ ต�องจ%ายค%าซัมเมอรOเอง  คณะแค%อยากแต%ส%งเด็กไปเอาหน�า แต%ไม%รู�เลยว%าพอกลับมาแล�ว  
ต�องตามเก็บกันเหนื่อยแค%ไหน ถ�าจะส%งเด็กไปแลกเปลี่ยนคราวหลัง คิดให�รอบคอบก%อนนะครับ ไม%ใช%อยากจะ
ส%งเด็กไปอย%างเดียว  
 
2. ข อเรียกร อง/ความต องการอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรจากคณะ/

มหาวิทยาลัย 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล�อมห�องเรียน และพัฒนาด�านอุปกรณOการเรียนการสอนให�ทันสมัยใช�งานได�ดี 
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรควรเปลี่ยนแปลงก%อนท่ีจะมีการเรียนการสอนเกิดข้ึน 
3. ควรมีการเรียนการสอนในรูปแบบของอาจารยOต%างชาติ และ องคOประกอบการเรียนรู�ท่ีสามารถปรับตัว

หรือปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล�อมของมหาวิทยาลัยได�ดี 
4. ควรมีการเรียนการสอนในรูปแบบของอาจารยOต%างชาติ และ องคOประกอบการเรียนรู�ท่ีสามารถปรับตัว

หรือปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล�อมของมหาวิทยาลัยได�ดี 
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5. อยากให�หลักสูตรเน�นปฏิบัติ ให�นิสิตได�มีโอกาส ใช�มลายู ในชีวิตประจําวันให�ได�ทากท่ีสุด ไม%อยากให�
เน�น วัฒนธรรมของมาเลเซียมากเกินไป ให�พอดีๆ เน�นการพูด เพราะปdจจุบัน การสื่อสารสําคัญมาก พอได�ตรง
นี้แล�ว การเรียนวรรณกรรม หรืออะไรต%างๆ ค%อยๆตามมา ไม%ต�องเน�นมาก อยากให�เน�นงิชาการสนทนา เพราะ
ทุกวันนี้ท่ีพูดได� จํามากจากบทสนทนา ความคิดเห็น จากนิสิตท่ีคิดว%า การสื่อสารสําคัญกว%าการเรียนแบบเดิมๆ 

6. ต�องการให�นิสิตได�มีอิสระในการเลือกวิชามากกว%านี้เพราะส%วนใหญ%เวลาเลือกบางวิชาจะเอาเสียงส%วน
ใหญ%เปNนหลักในการเป\ดเรียนวิชานั้น ซ่ึงทําให�บางคนท่ีไม%ชอบวิชานั้นก็ต�องตามเสียงส%วนใหญ%  

7. วิชาเลือกมีมากมาย แต%ไม%สามารถเลือกวิชาท่ีจะเรียนจริงได� ซ่ึงมันข้ึนอยู%กับปdจจัยหลาย ๆ อย%าง อาทิ
เช%น ตารางชน จํานวนผู�เรียนน�อย ไม%มีอาจารยOสอนในรายวิชานั้นๆ ฉะนั้นอยากให�ทางหลักสูตรพิจารณา
ข�อความข�างต�นด�วยค%ะ เพ่ือความก�าวหน�าและไม%ล�าหลัง 

8. อยากให�จัดหลักสูตรหรือวิชาเรียนท่ีมีความสอดคล�องและตามประโยชนOการใช�ได�จริงในการทํางานใน
อนาคต 

9. ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรให�นิสิตได�ไปทัศนศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีใช�ภาษาอย%างจริงจัง เช%น ประเทศ
สิงคโปรO 


