
 
 

 
 
 

 ปที่ 17  ฉบับท่ี  11  ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2563 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2561 
 
 
 การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  รุนป
การศึกษา 2561  ดานหลักสูตร การสอน และการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project)  โดยผลการ
สํารวจพบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4,780 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 606 คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 107 คน โดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 จําแนก
ตามรายดาน สรุปไดดังน้ี 
 

  1.ดานหลักสตูร  
การจัดการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวม ระดับความพึง

พอใจ (μ) (σ) 
ดานหลักสูตร 3.98 0.789 มาก 
1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(1) 4.03 0.684 มาก 
2. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ/วิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน วิชาชีพ วิชาเอก วิชาโท) 4.06 0.717 มาก 

3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี  3.87 0.888 มาก 

4. เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี 4.06 0.708 มาก 

5. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติงานได 3.97 0.816 มาก 

6. หลักสูตรตรงกับความตองการของผูเรียน 3.94 0.806 มาก 

7. หลักสูตรมีความสอดคลองและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.92 0.859 มาก 

   

2. ดานการสอน  

การจัดการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวม  ระดับความพึง
พอใจ (μ)  (σ) 

ดานการสอน 3.99 0.817 มาก 
1. ความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชาท่ีสอน 4.06 0.708 มาก 
2. ความรับผิดชอบตอการสอนและเตรียมการสอน 4.11 0.733 มาก 
3. การพัฒนาวิธีการสอน 3.96 0.800 มาก 
4. การเพ่ิมประสบการณใหกับผูเรียน 3.94 0.842 มาก 
5. การแนะนําตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 3.89 0.882 มาก 
6. ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 3.80 0.927 มาก 
7. การมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 4.01 0.857 มาก 
8. ทัศนคติของนักศึกษาตออาจารยผูสอน 4.12 0.766 มาก 
9. เกณฑการประเมินผล 3.95 0.787 มาก 

 
 หมายเหตุ   (1) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไมมีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตร 
 

ดาวน์์โหลด https://qrgo.page.link/Vf7fe




 

  3.  ดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปรญิญานิพนธ (Project) 
การจัดการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวม  ระดับความพึง

พอใจ  (μ)  (σ) 
ดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) (2) 4.24 0.783 มาก 
1. หัวขอตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.21 0.712 มาก 
2. ข้ันตอนการพิจารณาโครงการมีความเหมาะสม 4.17 0.738 มาก 
3. ข้ันตอนการดําเนินการสอบมีความเหมาะสม 4.16 0.765 มาก 
4. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลอยางตอเนื่อง 4.31 0.800 มาก 
5. อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคําปรึกษาอยางเพียงพอ 4.27 0.834 มาก 
6. อาจารยท่ีปรึกษามีความรูความชํานาญในหัวขอท่ีทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ 
   ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) 

4.35 0.771 มาก 

7. นักศึกษามีเวลาในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ     
   (Project) ใหแลวเสร็จ 

4.13 0.860 มาก 

 
 

 
ขอเสนอแนะ 

ดานหลักสูตร ดานการสอน และดานการทําวทิยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) 

 

 
ดานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 1. ควรเพิ่มการฝกทักษะ
ดานการปฏิบัติจริงใหมากย่ิงขึ้น 2. ควรเพิ่ม
รายวิชาทางดานภาษาตางประเทศ และภาษา
ท่ี 3 เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 
ภาษาเยอรมัน 3. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณใน
ปจจุบัน  ระดับปริญญาโท 1. ควรสงเสริม
การทําวิจัยตางๆ เพื่อกระตุนใหมีความ
สนใจในการทํางานวิจัย 2. ควรเพิ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะ การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน 3. หลักสูตรควรมี
ความยืดหยุนและสามารถตอยอดในระดับ
ท่ีสูงขึ้นได  ระดับปริญญาเอก 1. ควรเพิ่ม
หลักสูตรการทําวิจัยและเทคนิคการวิจัย  
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและควบคูกับแผนพัฒนา 
เพื่อไดองคความรูใหมที่นําไปใชประโยชน
ไดจริง 

 

ดานการสอน 
ระดับปริญญาตรี 1. ควรเนนใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการเรียนรู 2. ควร
เชิญผูท่ีมีประสบการณมาแนะนําใหความรู 
แบงปนประสบการณจริง 3. สื่อการเรียน
การสอนควรมีความทันสมัยและนาสนใจ  
ระดับปริญญาโท 1. ควรเนนการปฏิบัติเพิ่ม
ความคิดวิเคราะหและการแกปญหาอยาง
เหมาะสม 2. ควรเนนทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีการใชภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 3. ควรเพิ ่ม
ทักษะที่สงเสริมศักยภาพในการนําเสนอ
ผลงาน  ระดับปริญญาเอก 1. ควรฝก
ใหเขียนรายงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 2. ควรเพิ่มการเรียนการสอน
นอกสถานที่ ศึกษาดูงานมากขึ้น 3. ควร
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปน วิเคราะหเปน 
และสามารถสังเคราะหได 
 

ดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/
ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) 
ระดับปริญญาตรี 1. ควรใหทุนสนับสนุน
ในการทําปริญญานิพนธ (Project) มากขึ้น 
2. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิ ดเห็ นอย างอิ สระ 3. ควรเพิ่ ม
ร ะย ะ เ วลา ในการ ทํ าปริญญานิพนธ  
(Project) ใหเหมาะสม  ระดับปริญญาโท 
1. ควรเพิ่มทุนในการจัดทําวิทยานิพนธ/
สา รน ิพนธ /ปญหาพิศษ ให เ พ ีย งพอ   
2. อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยควรมีเวลา
ใหคําแนะนําและคําปรึกษามากขึ้น ระดับ
ปริญญาเอก 1. อาจารยควรเปดโอกาสให
นักศึกษาไดทําวิทยานิพนธตามความสนใจ 
โดยเฉพาะประเด็นการเลือกใชระเบียบวิธี
วิจัยท่ีเหมาะสมกับปญหาวิจัยและตรงกับ
ความถนัดของนักศึกษา 

 
 

 

หมายเหต ุ  (2) ตอบเฉพาะบัณฑิตท่ีทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) เทานั้น 
 

หากทานใดสนใจรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ กลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองแผนงาน อาคารอเนกประสงค ช้ัน 6 
 โทร. 0-2586-9011, 0-2555-2000 ตอ 1655, 1656   E-Mail : planning@kmutnb.ac.th    ������������������������� 
ที่ปรึกษา : นายธีระ ภักดีวานิช       ผูจัดทํา : นางสาวอรดา เกรียงสินยศ,  นางสาวเพลินพิศ วิสัยเกษม 


