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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของนิสิต นักศกึษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563  

(Summary of 2020 Students’ Learning Outcomes and Satisfaction Survey in Thailand) 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรสร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในระดับนำนำชำติ จึงได้ด ำเนินโครงกำร 
ส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) และควำมพึงพอใจ (Satisfaction) ของนิสิต นักศึกษำประเทศ
ไทย ญี่ปุ่ น  และไต้หวัน  ร่ วมกับ Japan University Accreditation Association ( JUAA)  ประเทศญี่ปุ่ น  
และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ประเทศไต้หวัน เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็น
และกำรรับรู้ของนิสิต นักศึกษำที่มีต่อสถำนศึกษำ และระบบกำรศึกษำ โดยโครงกำรส ำรวจนี้เป็นกำรมุ่งเน้น
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน 
ด้ำนกำรวิจัยเชิงสถำบันของทั้ง 3 หน่วยงำน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำ 
ในประเทศไทย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ หมำยถึง กำรส่งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
 2. ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนรู้  หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบ พอใจ หรือมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้   
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมพึงพอใจต่อสำธำรณูปโภคและกำรจัดกำร (Facilities and Administration)
ควำมพึงพอใจต่อกำรสอนและกำรเรียนรู้ (Teaching and Learning) และควำมพึงพอใจต่อสภำพโดยรวมของ
สถำบันอุดมศึกษำ (Overall Situation)  
 3. นิสิตนักศึกษำระดับอุดมศึกษำไทย หมำยถึง นิสิตนักศึกษำภำยใต้กำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรัฐ 
มหำวิทยำลัยในก ำกับรัฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยเอกชน  และ
สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง จ ำนวน 260 แห่งในประเทศไทย 
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เครื่องมือในการส ารวจ 
 เครื่องมือในกำรส ำรวจครัง้นี้ คือ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนรูข้องนิสตินักศึกษำระดับอุดมศกึษำไทยใน
รูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 1 ฉบับ ซึ่งข้อค ำถำมที่ใช้ส ำหรับประเมินควำมพึงพอใจมีลักษณะเป็นแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ 
(ค่ำคะแนน 5 หมำยถึง มำกที่สุด, 4 หมำยถึง มำก, 3 หมำยถึง ปำนกลำง, 2 หมำยถึง น้อย และ 1 หมำยถึง น้อยที่สุด)  
 
ขั้นตอนการพฒันาเครื่องมือในการส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. ได้รับแบบส ำรวจต้นฉบับ 
จำก TWAEA 

น ำแบบส ำรวจตน้ฉบับมำแปลเป็นภำษำไทย 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ 2 ท่ำน 
ช่วยตรวจควำมตรงตำมเนื้อหำของเครื่องมือวิจัย 

(Content Validity) 
 

แก้ไขข้อค ำถำมตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 
 

สมศ. ส่งแบบส ำรวจที่แก้ไขแล้วให้ TWAEA  
 
 

TWAEA จัดท ำแบบส ำรวจออนไลน์ และจัดส่งลิ้งก์ส ำหรับตอบ
แบบส ำรวจ พร้อมทั้ง Username และ Password  

ให้แก่ สมศ. 
 
 

สมศ. จัดส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบส ำรวจ พร้อม
ทั้ง QR Code, Username และ Password ส ำหรับตอบแบบ

ส ำรวจให้สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่ง 
 
 

สมศ. ติดตำมผลกำรตอบกลับแบบส ำรวจออนไลน์ทุก 2 สัปดำห์  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   

โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.49  หมำยถึง  ระดับมำกที่สุด  
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.50 – 2.49  หมำยถึง  ระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.50 – 3.49  หมำยถึง  ระดับปำนกลำง  
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 – 4.49  หมำยถึง  ระดับน้อย  
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.50 – 5.00  หมำยถึง  ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลกำรวิเครำะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงผลกำรส ำรวจ 
ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 และตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิต 
นักศึกษำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับผลการส ารวจปี พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

ผู้ตอบแบบส ำรวจประจ ำปี พ.ศ. 2563 เป็นนิสิต นักศึกษำจำกสถำบันระดับอุดมศึกษำทั่วประเทศ ทั้งหมด
จ ำนวน 89 แห่ง มีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้ งหมด 4,463 คน แบ่งเป็นนิสิต  นักศึกษำชำย คิดเป็น 
ร้อยละ 26.64 (ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 1.25) และนิสิต นักศึกษำหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.36 (เพิ่มขึ้นจำกปี 

ล าดับ รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(ร้อยละ) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(ร้อยละ) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

1 เพศ 
(1) ชำย 26.64 27.89 - 1.25 
(2) หญิง 73.36 72.11 + 1.25 

รวม 100 100  
2 สถานภาพ 

(1) นิสิต นักศึกษำชำวไทย 99.08 98.36 + 0.72 
(2) นิสิต นักศึกษำชำวต่ำงประเทศ 0.92 1.64 - 0.72 

รวม 100 100  



4 
 

2562 ร้อยละ 1.25) เป็นนิสิต นักศึกษำชำวไทย คิดเป็นร้อยละ 99.08 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 0.72)  
และนิสิต นักศึกษำต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.92 (ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 0.72)  
 

ล าดับ รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(ร้อยละ) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(ร้อยละ) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

3 สาขาวิชา/วิชาเอก 

(1) ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 9.63 10.90 - 1.27 
(2) ศิลปกรรมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ 4.64 12.44 - 7.80 
(3) สังคมศึกษำ/วำรสำรศำสตร์/

บรรณำรักษศำสตร์ 
1.99 2.15 - 0.16 

(4) บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร/นิติศำสตร์ 27.09 34.72 - 7.63 
(5) วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์/สถิติ 6.05 4.36 + 1.69 
(6) เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 3.85 4.47 - 0.62 
(7) วิ ศวกรรมศำสตร์ /อุ ตสำหกรรม 

กำรผลิต/ก่อสร้ำง 
7.26 6.83 + 0.43 

(8) กำรเกษตร/ป่ำไม้/ประมง/สัตวแพทย์ 1.61 2.65 - 1.04 
(9) แ พ ท ย์ / เ ภ สั ช / ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข / 

สังคมสงเครำะห์ 
29.44 15.37 + 14.07 

(10)  งำนบริกำร 3.70 3.18 + 0.52 
(11)  อื่นๆ 4.73 2.93 + 1.80 

รวม 100 100  

6 แหล่งเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน 

(1) ครอบครัว 83.06 86.31 - 3.25 
(2) รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ 17.57 12.51 + 5.06 
(3) ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอก

มหำวิทยำลัย 
15.17 10.23 + 4.94 

 
(4) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 32.24 30.10 + 2.14 
(5) เงินออมของตนเอง 11.76 6.33 + 5.43 

รวม 100 100  
7 แหล่งท่ีมาของค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจ าวัน 

(1) ครอบครัว 84.94  90.38 - 5.44 
(2) รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ 21.80 15.98 + 5.82 
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ล าดับ รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(ร้อยละ) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(ร้อยละ) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(3) ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอก
มหำวิทยำลัย 

8.56 5.90 + 2.66 

(4) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 24.62 20.77 + 3.85 
(5) เงินออมของตนเอง 17.41 12.23 + 5.18 

รวม 100 100  
  

จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ สาขาวิชา/วิชาเอกของนิสิต นักศึกษำที่มีผู้ตอบแบบสอบถำมสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 สำขำแพทย์/เภสัช/สำธำรณสุข/สังคมสงเครำะห์ ร้อยละ 29.44 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562  
ร้อยละ 14.07) อันดับที่ 2 สำขำบริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร/นิติศำสตร์ ร้อยละ 27.09  (ลดลงจำกปี 2562  
ร้อยละ 7.63) และอันดับที่ 3 สำขำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ ร้อยละ 9.63 (ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 1.27)  

แหล่งสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนิสิต นักศึกษำที่มีผู้ตอบแบบสอบถำมสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 
จำกครอบครัว ร้อยละ 83.06 (ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 3.25) อันดับ 2 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ร้อยละ 32.24 
(เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 2.14) อันดับ 3 รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ ร้อยละ 17.57 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562  
ร้อยละ 5.06) อันดับ 4 ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอกมหำวิทยำลัย ร้อยละ 15.17 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 4.94) 
และอันดับ 5 เงินออมของตนเอง ร้อยละ 11.76 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 5.34)  

แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจ าวันของนิสิต นักศึกษำที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 จำกครอบครัว ร้อยละ 84.94 (ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 5.44) 
อันดับ 2 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ร้อยละ 24.62 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 3.85) อันดับ 3 รำยได้จำกกำรท ำงำน
พิเศษ ร้อยละ 21.80 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 5.82) อันดับ 4 เงินออมของตนเอง ร้อยละ 17.41 (เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2562 ร้อยละ 5.18) และอันดับ 5 ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอกมหำวิทยำลัย ร้อยละ 8.56 (เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 
ร้อยละ 2.66)  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสาธารณูปโภคและการจัดการการศึกษา 

8) ความพึงพอใจต่อ “อุปกรณ์ห้องสมุด” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) กำรจัดแสดงหนังสือและวำรสำร 3.74 3.65 + 0.09 
(2) จ ำนวนหนังสือ วำรสำร รวมทั้ง

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีอย่ำง
เพียงพอ 

3.71 3.60 + 0.11 

(3) ควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล
จำกระบบคอมพิวเตอร์ 

3.77 3.73 + 0.04 

(4) พื้ นที่ และสภำพแวดล้อมของ
ห้องสมุด 

3.91 3.85 + 0.06 

(5) ควำมสงบและควำมสะอำด 4.11 3.99 + 0.12 
 

ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ห้องสมุด พบว่ำนิสิต นักศึกษำ ให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึน้
จากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ควำมสงบและควำมสะอำด 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.12 คะแนน) อันดับที่ 2 พื้นที่และสภำพแวดล้อมของห้องสมุด ค่ำเฉลียอยู่ที่ 
3.91 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน) และอันดับที่ 3 ควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.04 คะแนน)  
 
9) ความพึงพอใจต่อ “อุปกรณ์การสอนและห้องเรียน” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ควำมสะดวกสบำยของห้องเรียน 3.79 3.73 + 0.06 
(2) อุปกรณ์ในห้องเรียนสำมำรถใช้

ปฏิบัติงำนได้จริง 
3.78 3.73 + 0.05 

(3) กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.81 3.79 + 0.02 

(4) อุปกรณ์ต่ำงๆในห้องคอมพิวเตอร์
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

3.75 3.65 + 0.10 

(5) ควำมรวดเร็วและควำมรำบรื่นใน 
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

3.47 3.35 + 0.12 
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ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การสอนและห้องเรียน พบว่ำนิสิต นักศึกษำ ให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 กำรใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน) อันดับ 2 ควำมสะดวกสบำย
ของห้องเรียน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน) และอันดับ 3 อุปกรณ์ในห้องเรียนสำมำรถใช้
ปฏิบัติงำนได้จริง ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.05 คะแนน) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 
10) ความพึงพอใจต่อ “ระบบการจัดการศึกษา” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเรียน 3.79 3.60 + 0.19 
(2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงระบบ

ข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน 
3.80 3.68 + 0.12 

(3) ระบบในกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงกำร
เลือกรำยวิชำกับข้อมูลรำยวิชำ 

3.74 3.59 + 0.15 

(4) ก ำ ร อ อ ก แ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยให้ท ำงำนได้อย่ำง
สะดวกในกำรค้นหำข้อมูล 

3.77 3.67 + 0.10 

(5) ระบบกำรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้
งำนได้จริง 

3.81 3.71 + 0.10 

 

 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการศึกษาโดย พบว่ำนิสิต นักศึกษำ ให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562  โดยรำยกำรที่มีควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  อันดับ 1 ระบบ 
กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้งำนได้จริง ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 คะแนน (เพิ่มขึ้น  
0.10 คะแนน) อันดับ 2 ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงระบบข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 คะแนน 
(เพิ่มขึ้น 0.12 คะแนน) และอันดับ 3 ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเรียน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 คะแนน (เพิ่มขึ้น 
0.19 คะแนน) 
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11) ความคิดเห็นต่อ “ความเป็นสากลของสถาบัน” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่างปี 

2563 และ 2562 
(1) มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำ

สำมำรถไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ เช่น มี
โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษำ มี
หลักสูตรร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ
มี โ ค ร งกำรฝึ ก ง ำนหรื อฝึ กอบรม ใน
ต่ำงประเทศ เป็นต้น 

3.71  3.72 - 0.01 

(2) มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงบรรยำกำศของ
กำรเรียนรู้แบบสำกล เช่น ศูนย์เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศด้วยตนเอง ห้องจ ำลอง
ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์  ห รื อ ก ำ ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น 

3.65  3.59 + 0.06 

(3) มหำวิทยำลั ยมี กำ รส่ ง เ สริ ม ให้ นิ สิ ต 
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมระดับนำนำชำติ 
เ ช่ น  ก ำ ร ร่ ว ม เ ป็ น อ ำ ส ำ ส มั ค ร ใ น
ต่ำงประเทศ กำรแข่งขันในระดับสำกล 
กำรเข้ ำร่ วมสัมมนำระดับนำนำชำติ   
เป็นต้น 

3.60  3.58 + 0.02 

(4) มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำ
สื่อสำรกับอำจำรย์ และนิสิต นักศึกษำ
ต่ำงชำติ 

3.73  3.69 + 0.04 

  

ความพึงพอใจต่อความเป็นสากลของสถาบัน พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ 1) มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำสำมำรถไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 คะแนน (ลดลง 0.01 คะแนน) 2) มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรเรียนรู้แบบสำกล 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน) 3) มหำวิทยำลัยมีกำรส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
ระดับนำนำชำติ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน) และ 4) มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้นิสิต 
นักศึกษำสื่อสำรกับอำจำรย์ และนิสิต นักศึกษำต่ำงชำติ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.04 คะแนน) 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาต่อการเรียนการสอน  
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิธีการสอน และสื่อการเรียนการสอน 

13) ความคิดเห็นต่อ “วิธีการสอนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้” 

ค าถาม 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่างปี 

2563 และ 2562 
(1) กำรบรรยำยและอธิบำยโดยอำจำรย์

ผู้สอน 
3.91 3.75 + 0.16 

(2) กำรมอบหมำยให้ศึกษำจำกหนั งสื อ  
หรือ เอกสำรประกอบกำรสอน 

3.80 3.62 + 0.18 

(3) กำรใช้วีดิทัศน์และสื่อมัลติมี เดีย เพื่ อ 
กำรเรียนรู้ 

4.02 3.84 + 0.18 

(4) กำรใช้กรณีศึกษำ 3.95 3.85 + 0.10 
(5) กำรใช้กิจกรรมสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ผู้เรียนและผู้สอน 
3.98 3.81 + 0.17 

(6) กำรท ำงำนเป็นกลุ่ ม  (อภิปรำยและ
น ำเสนอรำยงำน) 

3.89 3.76 + 0.13 

(7) กำรทดลองและท ำกิ จกรรมภำยใต้ 
กำรดูแลของอำจำรย์ผู้สอน 

3.95 3.78 + 0.17 

(8) กำรท ำโครงกำรหรือโครงงำน 3.97 3.85 + 0.12 
(9) ก ำ ร เ ชิ ญ วิ ท ย ำ ก ร ม ำ บ ร ร ย ำ ย  

หรือกำรสำธิตประกอบกำรสอน 
3.71 3.50 + 0.21 

(10)  กำรทัศนศึกษำ 3.97 3.88 + 0.09 
(11)  กำรสอนแบบทีม หรือ กำรร่วมกันสอน

โดยอำจำรย์ผู้สอนหลำยท่ำน 
4.00 3.86 + 0.14 

(12)  กำรสรุปทบทวนประเด็นส ำคัญโดย
อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ ส อ น ห ลั ง จ ำ ก ดู วี ดิ ทั ศ น์
ประกอบกำรสอน 

3.88 3.82 + 0.06 

 
ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความ

คิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 กำรบรรยำย
และอธิบำยโดยอำจำรย์ผู้สอน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.18 คะแนน) อันดับ 2 กำรทดลองและท ำ
กิจกรรมภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ผู้สอน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.17 คะแนน) และอันดับ 3 กำรใช้
กรณีศึกษำ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.10 คะแนน) 
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14) ความคิดเห็นต่อ “การออกแบบหลักสูตรการสอน” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ควำมช ำนำญของผู้สอนสอดคล้องกับ
รำยวิชำที่สอน 

4.07 3.92 + 0.15 

(2) สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนน ำมำใช้
สำมำรถสร้ำงสมรรถนะในกำรเรียนรู้
ให้แก่นิสิต 

3.98 3.84 + 0.14 

(3) วิธีกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนเลือกใช้เป็น
วิธีกำรที่ เหมำะกับลักษณะและควำม
ต้องกำรของนิสิต นักศึกษำ 

3.95 3.80 + 0.15 

(4) วิธีกำรสอนของผู้สอนสำมำรถท ำให้นิสิต 
นักศึกษำมีผลลัพธ์ในกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น 

3.96 3.81 + 0.15 

(5) ผู้สอนมีควำมทุ่มเทเพื่อสร้ำงสรรค์กำร
สอน  กระตุ้ น ให้นิ สิ ต  นั กศึ กษำ เกิ ด
แรงจูงใจและมีแรงบันดำลใจมำกขึ้น 

4.03 3.89 + 0.14 

 

ความพึงพอใจต่อการออกแบบหลักสูตรการสอน พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ควำมช ำนำญของ
ผู้สอนสอดคล้องกับรำยวิชำที่สอน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 คะแนน  (เพิ่มขึ้น 0.15 คะแนน) อันดับ 2 ผู้สอน 
มีควำมทุ่มเทเพื่อสร้ำงสรรค์กำรสอน กระตุ้นให้นิสิต นักศึกษำเกิดแรงจูงใจและมีแรงบันดำลใจมำกขึ้น ค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.03 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน) และอันดับ 3 สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนน ำมำใช้สำมำรถสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรเรียนรู้ให้แก่นิสิต ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน) 
 

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้ การเรียนรู้ข้ามสาขา และ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
16) ความพึงพอใจต่อ “การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ก่อนเลือกรำยวิชำเรียน นิสิต นักศึกษำ
สำมำรถสืบค้นข้อมูลรำยวิชำที่จะศึกษำ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้อย่ำงชัดเจน 

3.85 3.71 + 0.14 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(2) มหำวิทยำลัยมีบริกำรข้อมูลและให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรเลือกวิชำเรียนเป็นอย่ำงดี 

3.86 3.70 + 0.16 

(3) ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ นิสิต นักศึกษำ
ทรำบระดับควำมรู้และทักษำที่ได้รับจำก
หลักสูตรได้อย่ำงเพียงพอ 

3.95 3.81 + 0.14 

(4) มหำวิ ทยำลั ย จั ด ให้ นิ สิ ต  นั กศึ กษ ำ 
สำมำรถเลือกเรียนหลักสูตรวิชำชีพที่
ต้องกำรเรียนภำยในมหำวิทยำลัยได้เอง 

3.87 3.75 + 0.12 

(5) กำรออกแบบและกำรจัดหลักสูตรในสำขำ
ที่เรียนท ำให้รำยวิชำเรียนและกำรจัดกำร
สอนมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน 

3.97 3.82 + 0.15 

(6) มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำ
ได้มีโอกำสฝึกงำน 

4.09 3.98 + 0.11 

 

ความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่านิสิต นักศึกษาให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 มหำวิทยำลัยเปิด
โอกำสให้นิสิต นักศึกษำได้มีโอกำสฝึกงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน) อันดับ 2 กำร
ออกแบบและกำรจัดหลักสูตรในสำขำที่เรียนท ำให้รำยวิชำเรียนและกำรจัดกำรสอนมีควำมสอดค ล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.15 คะแนน) และอันดับ 3 ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ นิสิต นักศึกษำทรำบระดับควำมรู้และทักษำที่ได้รับจำกหลักสูตรได้อย่ำงเพียงพอ ค่ำเฉลี่ยที่ 3. 95 
คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน) 
 
17) ความพึงพอใจต่อ “การเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจในสิ่ง
ที่อำจำรย์สอนได้เป็นอย่ำงดี 

3.87 3.79 + 0.08 

(2) ผู้เรียนสำมำรถจับประเด็นส ำคัญจำก
สิ่งที่เรียนรู้ได้ 

3.84 3.76 + 0.08 

(3) ผู้ เรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำ
เรียนได้เป็นอย่ำงดี 

3.88 3.79 + 0.09 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(4) ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ ในห้ อง เรี ยนที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

3.88 3.78 + 0.10 

(5) ผู้เรียนพึงพอใจกับผลกำรเรียนของ
ตนเอง 

3.85 3.76 + 0.09 

(6) ผู้ เรียนรู้สึกว่ำผลกำรเรียนที่ ได้รับ
คุ้มค่ำกับควำมพยำยำมที่ได้ทุมเทลง
ไป 

3.88 3.78 + 0.10 

(7) เมื่อประสบปัญหำในกำรเรียน ผู้เรียนรู้
ว่ำจะขอควำมช่วยเหลือได้อย่ำงไร 

3.90 3.79 + 0.11 

(8) ผู้เรียนให้ควำมร่วมมือในชั้นเรียนได้
เป็นอย่ำงดี 

4.05 3.94 + 0.11 

(9) ผู้เรียนสำมำรถเขียนหรือเรียบเรียง
รำยงำนได้ดี 

3.82 3.74 + 0.08 

(10)  ผู้ เ รี ย นมี ค ว ำ มมั่ น ใ จ ในก ำ ร พู ด
น ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน 

3.75 3.67 + 0.08 

 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ผู้เรียนให้
ควำมร่วมมือในชั้นเรียนได้เป็นอย่ำงดี ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.05 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน) อันดับ 2 เมื่อประสบ
ปัญหำในกำรเรียน ผู้เรียนรู้ว่ำจะขอควำมช่วยเหลือได้อย่ำงไร โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.90 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน) 
และอันดับ 3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้เรียนสำมำรถบริหำรจัดกำร
เวลำเรียนได้เป็นอย่ำงดี และผู้เรียนรู้สึกว่ำผลกำรเรียนที่ได้รับคุ้มค่ำกับควำมพยำยำมที่ได้ทุ่มเทลงไป โดยมีค่ำเฉลี่ย
ที่ 3.88 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.10 คะแนน) 
 
18) ความพึงพอใจต่อ “การเรียนรู้ข้ามสาขา” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) หลักสูตรวิชำพื้นฐำนที่มหำวิทยำลัยเปิด
สอน สำมำรถช่วยให้นิสิต นักศึกษำมี
ควำมรู้และสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น 

3.93 3.81 + 0.12 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(2) วิชำสหวิทยำกำรที่มหำวิทยำลัยเปิด
สอน ท ำให้นิสิต นักศึกษำสำมำรถ
ประยุกต์และรู้จักบูรณำกำรควำมรู้
ระหว่ำงสำขำวิชำที่แตกต่ำงกันได้ 

3.86 3.75 + 0.11 

(3) มหำวิทยำลัยส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำ 
สำมำรถเลือกเรียนวิชำสหวิทยำกำร 
หรือวิชำเรียนจำกต่ำงสำขำได้ 

3.82 3.72 + 0.10 

 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ข้ามสาขา พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ 1) หลักสูตรวิชำพื้นฐำนที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน สำมำรถช่วยให้นิสิต นักศึกษำมีควำมรู้
และสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.12 คะแนน) 2) วิชำสหวิทยำกำรที่
มหำวิทยำลัยเปิดสอน ท ำให้นิสิต นักศึกษำสำมำรถประยุกต์และรู้จักบูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำงสำขำวิชำที่แตกต่ำง
กันได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.86 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน) และ 3) มหำวิทยำลัยส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำ 
สำมำรถเลือกเรียนวิชำสหวิทยำกำร หรือวิชำเรียนจำกต่ำงสำขำได้  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน (เพิ่มขึ้น  
0.10 คะแนน) 
 

19) ความพึงพอใจต่อ “ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) นิสิต นักศึกษำสำมำรถอ่ำนต ำรำ
ภำษำอังกฤษได้ 

3.58 3.53 + 0.05 

(2) เ มื่ อมหำวิ ทยำลั ยก ำหนด เกณฑ์
ภำษำต่ำงประเทศที่จะต้องผ่ำนก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำท ำให้นิสิต นักศึกษำ
เพิ่ มควำมพยำยำม ในกำร เ รี ยน
ภำษำต่ำงประเทศมำกขึ้น 

3.78 3.71 + 0.07 

(3) นิสิต นักศึกษำผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ
ภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.67 3.65 + 0.02 

(4) นิ สิ ต  นั กศึ กษำคิ ดว่ ำ เมื่ อ ส ำ เ ร็ จ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล้ ว  จ ะ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้

3.68 3.63 + 0.05 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  ความพึงพอใจต่อความสามารถด้านภาษาต่างประเทศพบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ 1) สำมำรถอ่ำนต ำรำภำษำอังกฤษได้ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.58 คะแนน 
(เพิ่มขึ้น 0.05 คะแนน) 2) ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด คะแนนเฉลี่ยที่ 
3.67 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.07 คะแนน) 3) คิดว่ำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จะสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำร
สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.68 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน) และ 4) เมื่อมหำวิทยำลัย
ก ำหนดเกณฑ์ภำษำต่ำงประเทศที่จะต้องผ่ำนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำท ำให้นิสิต นักศึกษำเพิ่มควำมพยำยำมในกำร
เรียนภำษำต่ำงประเทศมำกขึ้น คะแนนเฉลี่ยที่ 3.78 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.05 คะแนน) 
 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาทางการศึกษา และการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
20) ความพึงพอใจต่อ “การให้บริการค าปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) ปัญหำกำรปรับตั ว ในกำรด ำ เนิน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.78 3.62 + 0.16 

(2) ปัญหำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 3.52 3.42 + 0.10 
(3) โรคซึมเศร้ำ 3.58 3.39 + 0.19 
(4) ปัญหำกำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำม

ทำงเพศ 
3.57 3.36 + 0.21 

(5) กำรพัฒนำทักษะเพื่อกำรประกอบ
อำชีพ 

3.93 3.77 + 0.16 

(6) ปัญหำในกำรเรียน 3.77 3.59 + 0.18 
 

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการค าปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้  พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 กำรพัฒนำ
ทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพ มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.93 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.16 คะแนน) อันดับ 2 ปัญหำกำรปรับตัวในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.78 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.16 คะแนน) และอันดับ 3 ปัญหำในกำรเรียน มีค่ำเฉลี่ย
ที่ 3.77 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.18 คะแนน)  
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21) ความพึงพอใจต่อ “การแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) มหำวิทยำลัยสำมำรถช่วยพัฒนำนิสิต 
นั กศึ กษำ  ที่ มี ผลกำร เรี ยนต่ ำ ให้
สำมำรถมีผลกำรเรียนที่สูงขึ้น 

3.83 3.68 + 0.15 

(2) อำจำรย์ผู้สอนมีกำรให้ค ำปรึกษำ
เพิ่มเติมหลังจำกกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

3.95 3.82 + 0.13 

(3) กำรใช้แฟ้มสะสมข้อมูลผลกำรเรียน 
(e-Portfolio) ช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้
ให้กับนิสิต นักศึกษำอย่ำงได้ผล 

3.81 3.69 + 0.12 

  

ความพึงพอใจต่อการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ 1) มหำวิทยำลัยสำมำรถช่วยพัฒนำนิสิต นักศึกษำ ที่มีผลกำร
เรียนต่ ำให้สำมำรถมีผลกำรเรียนที่สูงขึ้น โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.83 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.15 คะแนน) 2) อำจำรย์ผู้สอนมี
กำรให้ค ำปรึกษำเพิ่มเติมหลังจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.95 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.13 คะแนน)  
และ 3) กำรใช้แฟ้มสะสมข้อมูลผลกำรเรียน (e-Portfolio) ช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษำอย่ำงได้ผล 
โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.81 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.12 คะแนน)  
 
22) ความพึงพอใจต่อ “การแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัย” 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) กำรแนะแนวอำชีพของมหำวิทยำลัย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ
อำชีพและกำรมีงำนท ำให้กับนิสิต 
นักศึกษำ 

3.91 3.77 + 0.14 

(2) นิสิต นักศึกษำวำงแผนที่ชัดเจนใน
กำรที่ จะพัฒนำอำชีพหลั งส ำ เร็จ
กำรศึกษำ 

3.96 3.80 + 0.16 

(3) นิสิต นักศึกษำมีควำมรู้และควำม
เ ข้ ำ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ แ น ว โ น้ ม ข อ ง
อุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงเกณฑ์ควำม
ต้องกำรในกำรจ้ำงพนักงำน 

3.92 3.78 + 0.14 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(4) นิสิต นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทิศทำงและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
จ ำ ก ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ ห รื อ รุ่ น พี่ ที่ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำไปแล้ว 

3.87 3.72 + 0.15 

(5) มหำวิทยำลัยมักเชิญศิษย์เก่ำหรือรุ่นพี่
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วมำแบ่งปัน
ข้ อ มู ล แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ อ ย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ 

3.83 3.71 + 0.12 

 

 ความพึงพอใจต่อการแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัย พบว่ำนิสิต นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรำยกำรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1  นิสิต 
นักศึกษำวำงแผนที่ชัดเจนในกำรที่จะพัฒนำอำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  ที่ค่ำเฉลี่ย 3.96 คะแนน (เพิ่มขึ้น  
0.16 คะแนน) อันดับ 2 นิสิต นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึง
เกณฑ์ควำมต้องกำรในกำรจ้ำงพนักงำน โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.92 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน) และ อันดับ 3  
กำรแนะแนวอำชีพของมหำวิทยำลัยช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำให้กับนิสิต 
นักศึกษำค่ำเฉลี่ย 3.91 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.14 คะแนน) 
 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อสภาพโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา 
23) ด้านสภาพความเป็นจริง 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะ
โอนย้ำยไปยังมหำวิทยำลัยอื่น 

2.74 2.72 + 0.02 

(2) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะ
เปลี่ยนหรือย้ำยสำขำวิชำ 

2.72 2.70 + 0.02 

(3) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะ
สอบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ในสถำนบันอุดมศึกษำอีกครั้ง 

2.75 2.73 + 0.02 

(4) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะพัก
กำรเรียนไว้ก่อน 

2.68 2.63 + 0.05 
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รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(5) นิ สิ ต  นั กศึ กษำทรำบและ เข้ ำ ใจ
จุ ดป ร ะส งค์ ใ น ก ำ รศึ กษ ำต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษำอย่ำงชัดเจน 

3.83 3.71 + 0.12 

(6) นิสิต นักศึกษำคำดหวังว่ำจะได้รับ
ประโยชน์และประสบกำรณ์ที่ดีใน
ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 

4.06 3.93 + 0.13 

(7) นิ สิ ต  นั กศึ กษำ ได้ เ รี ยนรู้ อ ย่ ำ งมี
ควำมสุข 

3.88 3.80 + 0.08 

(8) นิสิต นักศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรเรียน
ที่ชัดเจน 

3.98 3.90 + 0.08 

 

จำกผลส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนสภำพควำมเป็นจริงของนิสิต นักศึกษำ สำมำรถแบ่งค ำตอบออกเป็น  
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ควำมคิดเห็นต่อกำรพิจำรณำพักกำรเรียน/ย้ำยสำขำวิชำ/ย้ำยมหำวิทยำลัย/สอบคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำต่ออีกครั้ง และ 2) ควำมคิดเห็นต่อควำมเข้ำใจ/ควำมรู้สึก/ควำมคำดหวังที่มีต่อกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
 ความคิดเห็นว่าการพิจารณาพักการเรียน/ย้ายสาขาวิชา/ย้ายมหาวิทยาลัย/สอบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่ออีกครั้งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะโอนย้ำยไปยัง
มหำวิทยำลัยอื่น ค่ำเฉลี่ยที่ 2.74 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน) 2) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะเปลี่ยนหรือ
ย้ำยสำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ยที่ 2.72 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน) 3) นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะสอบกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำนบันอุดมศึกษำอีกครั้ง ค่ำเฉลี่ยที่ 2.75 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน)  
และ 4)นิสิต นักศึกษำก ำลังพิจำรณำที่จะพักกำรเรียนไว้ก่อน ค่ำเฉลี่ยที่ 2.68 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.05 คะแนน) 
 ความเข้าใจ/ความรู้สึก/ความคาดหวังที่มีต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เพิ่มขึ้น ดังนี้ 5) นิสิต นักศึกษำทรำบและเข้ำใจจุดประสงค์ในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำอย่ำงชัดเจน ค่ำเฉลีย่ 
3.83 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.12 คะแนน) 6) นิสิต นักศึกษำคำดหวังว่ำจะได้รับประโยชน์และประสบกำรณ์ที่ดีใน
ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 4.06 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.13 คะแนน) 7) นิสิต นักศึกษำได้เรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุข ค่ำเฉลี่ย 3.88 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.08 คะแนน) และ 8) นิสิต นักศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรเรียนที่
ชัดเจน ค่ำเฉลี่ย 3.98 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.08 คะแนน) 
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24) ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียด 
ผลการส ารวจปี 2563 

(คะแนน) 
ผลการส ารวจปี 2562 

(คะแนน) 
เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2563 และ 2562 

(1) นิ สิ ต  นั กศึ กษำมี ควำมยินดีที่ จ ะ
แนะน ำสำขำวิชำที่เรียนให้กับผู้อื่น
ได้รับทรำบ 

4.01 3.92 + 0.09 

(2) นิ สิ ต  นั กศึ กษำมี ควำมยินดีที่ จ ะ
แนะน ำผู้อื่นให้มำศึกษำในสถำบันของ
ตน 

4.01 3.92 + 0.09 

(3) นิสิต นักศึกษำคิดว่ำบรรยำกำศของ
กำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับด ี

3.93 3.84 + 0.09 

(4) ในรอบหนึ่งปีที่ผ่ำนมำโดยรวมแล้ว
มหำวิทยำลัยมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นอย่ำง
มำก 

3.86 3.76 + 0.10 

(5) นิสิต นักศึกษำมีควำมพอใจกับสภำพ
โดยรวมของมหำวิทยำลัย 

3.93 3.84 + 0.09 

  

  ความคิดเห็นต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับมาก พบว่ำนิสิต 
นักศึกษำให้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ 1) นิสิต นักศึกษำมีควำมยินดีที่จะแนะน ำ
สำขำวิชำที่เรียนให้กับผู้อื่นได้รับทรำบ ค่ำเฉลี่ย 4.01 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.09 คะแนน) 2) นิสิต นักศึกษำมีควำมยินดี
ที่จะแนะน ำผู้อื่นให้มำศึกษำในสถำบันของตน ค่ำเฉลี่ย 4.01 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.09 คะแนน) 3) นิสิต นักศึกษำคิด
ว่ำบรรยำกำศของกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย 3.93 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.09 คะแนน)  
4) ในรอบหนึ่งปีที่ผ่ำนมำโดยรวมแล้วมหำวิทยำลัยมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นอย่ำงมำก ค่ำเฉลี่ย 3.86 คะแนน (เพิ่มขึ้น 
0.10 คะแนน) และ 5) นิสิต นักศึกษำมีควำมพอใจกับสภำพโดยรวมของมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย 3.93 คะแนน 
(เพิ่มขึ้น 0.09 คะแนน) 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนิสิต นักศึกษาปี พ.ศ. 2563 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผู้ตอบแบบส ำรวจซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษำ 
จำกสถำบันระดับอุดมศึกษำในประเทศไทยที่มีผู้ตอบแบบสอบถำมมำกกว่ำ 20 คน จ ำนวน 45 แห่ง โดยมีผู้ตอบ
แบบส ำรวจเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 4,136 คน 
 
1) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความพึงพอใจและผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนิสิต นักศึกษา 

ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 4.28 0.08 มำก 

2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 4.11 0.35 มำก 

3 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 4.09 0.18 มำก 

4 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง 4.02 0.38 มำก 

5 มหำวิทยำลัยมหิดล 4.02 0.53 มำก 

6 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 3.99 0.29 มำก 

7 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3.99 0.47 มำก 

8 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 3.98 0.44 มำก 

9 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 3.98 0.21 มำก 

10 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 3.97 0.54 มำก 

11 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี 3.95 0.51 มำก 

12 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 3.94 0.16 มำก 

13 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 3.93 0.34 มำก 

14 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ 3.91 0.32 มำก 

15 โรงเรียนนำยเรือ 3.91 0.12 มำก 

16 มหำวิทยำลัยคริสเตียน 3.9 0.26 มำก 

17 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 3.89 0.19 มำก 

18 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 3.86 0.36 มำก 

19 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.86 0.3 มำก 

20 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 3.84 0.26 มำก 

21 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก 3.83 0.58 มำก 
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ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

22 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 3.81 0.6 มำก 

23 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี 3.81 0.18 มำก 

24 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 3.79 0.53 มำก 

25 มหำวิทยำลัยรังสิต 3.78 0.39 มำก 

26 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 3.77 0.37 มำก 

27 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตเชียงใหม่ 3.75 0.23 มำก 

28 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 3.75 0.25 มำก 

29 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 3.74 0.26 มำก 

30 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 3.74 0.39 มำก 

31 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3.74 0.23 มำก 

32 มหำวิทยำลัยสยำม 3.73 0.46 มำก 

33 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 3.72 0.47 มำก 

34 วิทยำลัยชุมชนสตูล 3.71 0.2 มำก 

35 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 3.69 0.35 มำก 

36 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 3.61 0.24 มำก 

37 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 3.6 0.32 มำก 

38 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ 3.58 0.42 มำก 

39 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 3.57 0.38 มำก 

40 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 3.43 0.33 ปำนกลำง 

41 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3.41 0.35 ปำนกลำง 

42 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตกรุงเทพ 3.39 0.17 ปำนกลำง 

43 ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 3.35 0.28 ปำนกลำง 

44 มหำวิทยำลัยพะเยำ 3.34 0.35 ปำนกลำง 

45 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตยะลำ 3.04 0.24 ปำนกลำง 
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จำกกำรวิเครำะห์ภำพรวมควำมพึงพอใจและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำ
ในประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 45 แห่ง พบว่ำ นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง
ถึงมำก โดยมีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 39 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำก  
และมีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 6 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำ
ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่  1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

(Mean = 4.28, S.D. = 0.08) อันดับที่ 2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช (𝑋̅𝑋̅Mean = 4.11,  

S.D. = 0.35) และอันดับที่ 3 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย (𝑋̅𝑋̅Mean = 4.09, S.D. = 0.18) 
 

2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนสิิต นักศึกษาต่อสาธารณูปโภคและการจัดการการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 4.30 0.07 มำก 

2 มหำวิทยำลัยมหิดล 4.22 0.27 มำก 

3 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 4.18 0.17 มำก 

4 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 4.09 0.21 มำก 

5 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี 4.08 0.29 มำก 

6 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ 4.07 0.20 มำก 

7 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 4.05 0.18 มำก 

8 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 4.04 0.36 มำก 

9 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 4.01 0.40 มำก 

10 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง 4.00 0.21 มำก 

11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 3.99 0.22 มำก 

12 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 3.98 0.31 มำก 

13 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.98 0.26 มำก 

14 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 3.97 0.11 มำก 

15 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 3.93 0.26 มำก 

16 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 3.91 0.31 มำก 

17 โรงเรียนนำยเรือ 3.90 0.12 มำก 

18 มหำวิทยำลัยคริสเตียน 3.90 0.21 มำก 
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ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

19 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 3.89 0.16 มำก 

20 มหำวิทยำลัยรังสิต 3.89 0.25 มำก 

21 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 3.88 0.37 มำก 

22 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 3.87 0.26 มำก 

23 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 3.84 0.33 มำก 

24 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 3.83 0.14 มำก 

25 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 3.82 0.32 มำก 

26 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี 3.80 0.14 มำก 

27 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 3.79 0.51 มำก 

28 วิทยำลัยชุมชนสตูล 3.77 0.29 มำก 

29 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 3.76 0.38 มำก 

30 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 3.76 0.27 มำก 

31 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก 3.71 0.48 มำก 

32 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 3.70 0.21 มำก 

33 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 3.69 0.32 มำก 

34 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 3.69 0.23 มำก 

35 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3.68 0.23 มำก 

36 มหำวิทยำลัยสยำม 3.65 0.22 มำก 

37 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตเชียงใหม่ 3.64 0.30 มำก 

38 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ 3.63 0.35 มำก 

39 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 3.58 0.18 มำก 

40 มหำวิทยำลัยพะเยำ 3.47 0.33 ปำนกลำง 

41 ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 3.36 0.26 ปำนกลำง 

42 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตกรุงเทพ 3.34 0.18 ปำนกลำง 

43 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 3.25 0.33 ปำนกลำง 

44 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3.21 0.37 ปำนกลำง 

45 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตยะลำ 2.97 0.38 ปำนกลำง 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อสำธำรณูปโภคและกำรจัดกำร 
ในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ในห้องสมุด อุปกรณ์กำรสอนและห้องเรียน ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
ควำมเป็นสำกลของสถำบัน และมำตรกำรกำรป้องกันโรคระบำด (โรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  
ในสถำนศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษำที่มีต่อสำธำรณูปโภคและกำรจัดกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก โดยมีสถำบันอุดมศึกษำ
จ ำนวน 39 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และมีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 6 แห่ง ที่นิสิต 
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (𝑋̅𝑋̅Mean = 4.30, S.D. = 0.07) อันดับที่ 2

มหำวิทยำลัยมหิดล (𝑋̅𝑋̅Mean = 4.22, S.D. = 0.27) และอันดับที่ 3 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช (Mean = 4.18, S.D. = 0.17)  
 

3)    ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาต่อการเรียนการสอน  

ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 4.29 0.06 มำก 

2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 4.15 0.16 มำก 

3 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 4.13 0.12 มำก 

4 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง 4.10 0.21 มำก 

5 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 4.08 0.24 มำก 

6 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 4.06 0.18 มำก 

7 มหำวิทยำลัยมหิดล 4.06 0.20 มำก 

8 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 4.05 0.14 มำก 

9 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 4.03 0.12 มำก 

10 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 4.03 0.15 มำก 

11 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี 4.02 0.26 มำก 

12 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก 3.99 0.29 มำก 

13 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 3.98 0.11 มำก 

14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 3.98 0.16 มำก 

15 มหำวิทยำลัยคริสเตียน 3.96 0.09 มำก 

16 โรงเรียนนำยเรือ 3.93 0.07 มำก 



24 
 

ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

17 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ 3.93 0.18 มำก 

18 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 3.91 0.19 มำก 

19 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 3.90 0.11 มำก 

20 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 3.90 0.21 มำก 

21 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.89 0.13 มำก 

22 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 3.87 0.18 มำก 

23 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 3.85 0.39 มำก 

24 มหำวิทยำลัยสยำม 3.85 0.28 มำก 

25 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี 3.84 0.17 มำก 

26 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 3.83 0.19 มำก 

27 มหำวิทยำลัยรังสิต 3.82 0.22 มำก 

28 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตเชียงใหม่ 3.82 0.16 มำก 

29 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 3.80 0.18 มำก 

30 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3.80 0.11 มำก 

31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 3.80 0.13 มำก 

32 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 3.78 0.13 มำก 

33 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 3.76 0.26 มำก 

34 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 3.72 0.26 มำก 

35 วิทยำลัยชุมชนสตูล 3.71 0.13 มำก 

36 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ 3.65 0.23 มำก 

37 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 3.64 0.12 มำก 

38 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 3.61 0.19 มำก 

39 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 3.56 0.22 มำก 

40 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 3.56 0.16 มำก 

41 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3.52 0.18 มำก 

42 ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 3.42 0.18 ปำนกลำง 
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ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

43 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตกรุงเทพ 3.41 0.12 ปำนกลำง 

44 มหำวิทยำลัยพะเยำ 3.35 0.19 ปำนกลำง 

45 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตยะลำ 3.08 0.14 ปำนกลำง 
 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอน ซึ่งประกอบด้วย วิธีกำร
สอนที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรออกแบบหลักสูตรกำรสอนกำรเรียนกำรสอนทำงออนไลน์ กำรจัดหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ข้ำมสำขำ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรค ำปรึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดให้ กำรแนะแนวกำรศึกษำ และกำรแนะแนวอำชีพ 
จำกกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก โดยมีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 41 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก และมีสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 4 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับปำนกลำง  
ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 สถำบันกำรจัดกำร 

ปัญญำภิวัฒน์ (𝑋̅𝑋̅ = 4.29, SD = 0.06) อันดับที่ 2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 

(𝑋̅𝑋̅Mean = 4.15, S.D. = 0.16) และอันดับที่ 3 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย (Mean = 4.13, S.D. = 0.12) 
 

4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสภาพโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 4.20 0.12 มำก 

2 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 3.99 0.33 มำก 

3 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 3.88 0.30 มำก 

4 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 3.81 0.81 มำก 

5 โรงเรียนนำยเรือ 3.79 0.21 มำก 

6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 3.78 0.30 มำก 

7 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 3.75 0.43 มำก 

8 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี 3.74 0.29 มำก 

9 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 3.72 0.55 มำก 

10 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง 3.69 0.83 มำก 
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ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 3.67 0.48 มำก 

12 มหำวิทยำลัยคริสเตียน 3.64 0.58 มำก 

13 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตเชียงใหม่ 3.63 0.29 มำก 

14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 3.59 0.75 มำก 

15 วิทยำลัยชุมชนสตูล 3.59 0.26 มำก 

16 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ 3.59 0.65 มำก 

17 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 3.57 0.75 มำก 

18 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3.57 1.06 มำก 

19 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 3.56 0.55 มำก 

20 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 3.56 1.05 มำก 

21 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3.56 0.46 มำก 

22 มหำวิทยำลัยมหิดล 3.52 1.22 มำก 

23 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.52 0.58 มำก 

24 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 3.51 0.79 มำก 

25 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 3.50 0.54 มำก 

26 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 3.50 0.54 มำก 

27 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 3.47 1.30 ปำนกลำง 

28 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 3.46 0.84 ปำนกลำง 

29 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 3.45 0.66 ปำนกลำง 

30 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี 3.45 1.08 ปำนกลำง 

31 มหำวิทยำลัยรังสิต 3.43 0.83 ปำนกลำง 

32 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 3.42 0.70 ปำนกลำง 

33 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 3.41 1.12 ปำนกลำง 

34 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตกรุงเทพ 3.38 0.30 ปำนกลำง 

35 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 3.36 1.00 ปำนกลำง 

36 มหำวิทยำลัยสยำม 3.31 0.95 ปำนกลำง 
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ล าดับ ชื่อ 
ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. แปลผล 

37 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก 3.30 1.16 ปำนกลำง 

38 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 3.29 1.08 ปำนกลำง 

39 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 3.29 0.68 ปำนกลำง 

40 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3.27 0.61 ปำนกลำง 

41 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ 3.20 0.85 ปำนกลำง 

42 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 3.16 0.52 ปำนกลำง 

43 มหำวิทยำลัยพะเยำ 3.11 0.69 ปำนกลำง 

44 ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 3.04 0.44 ปำนกลำง 

45 สถำบันกำรพลศกึษำ วิทยำเขตยะลำ 2.97 0.28 ปำนกลำง 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อสภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำในมิติ
ของกำรเป็นที่ยอมรับของสถำบันอุดมศึกษำตำมควำมคิดเห็นของนิสิต นักศึกษำ และควำมคำดหวังของนิสิต  
นักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรของสถำบันอุดมศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนิสิต นักศึกษำที่มีต่อ 
สภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก โดยมี
สถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 26 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และมีสถำบันอุดมศึกษำ
จ ำนวน 19 แห่ง ที่นิสิต นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำที่นิสิต นักศึกษำมี
ควำมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (Mean = 4.20, S.D. = 0.12)  

อันดับที่ 2 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย (𝑋̅𝑋̅Mean = 3.99, S.D. = 0.33) และอันดับที่ 3 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  
(Mean = 4.13, S.D. = 0.30) 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนและควำมพึงพอใจ 

ต่อกำรเรียนกำรสอนของนิสิต นักศึกษำ  
ในสถำบันอุดมศึกษำประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และ ไทย ในป ี2563 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนและความพงึพอใจต่อการเรียนการสอนของนสิิต นักศึกษา  
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และ ไทย ในปี 2563 

2020 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education 
from Japan, Taiwan and Thailand 

ด้วยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของไทย  ใคร่ขอควำมร่วมมือจำกนิสิตนักศึกษำ ในกำรตอบแบบส ำรวจฯ ในโครงกำรวิจัยร่วม

ระดับอุดมศึกษำ ซึ่ง สมศ. ประเทศไทยได้จัดท ำร่วมกับหน่วยงำน Taiwan Assessment and Evaluation Association 

(TWAEA) ประเทศใต้หวัน และหน่วยงำน Japan University Accreditation Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลจำก

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นในครั้งนี้จะน ำมำเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทย 

กำรตอบแบบสอบถำมดังกล่ำวจะถือเป็นควำมลับ โดยผลกำรส ำรวจที่ได้ จะน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อกำรวิจัยเท่ำนั้น และ

ผลกำรวิเครำะห์จะแสดงในภำพรวมเท่ำนั้น 

แบบสอบถำมใช้เวลำในกำรตอบประมำณ 5-10 นำที โปรดตอบค ำถำมที่ตรงกับควำมเป็นจริง หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ประกำรใด สำมำรถติดต่อ สมศ. ได้ที่ Email: info@onesqa.or.th หรือ Cindy Lee: cindy@twaea.org.tw 

 

Dear student, 

First of all, thank you for your time spent on this questionnaire. This is an international survey intended 
for the study on students’  learning satisfaction in Japan, Taiwan and Thailand.  To better the educational 
quality of universities, your participation to this questionnaire is a great help to us for the future improvement 
on both the institutional administration and learning environment.  Anonymity is adopted for this 
questionnaire, and the provided answers will be collected only for research, not for other usages. 

It will take about 5~10 minutes to complete the questionnaire. Your answers will benefit a lot to the 
university’ s future development and quality enhancement.  We value and respect your true feelings very 
much, please follow your subjective judgment to answer the questions.  In case of any questions please 
email to info@onesqa.or.th or cindy@twaea.org.tw. Thank you for your cooperation and support. 

 Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) 
Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) 

Japan University Accreditation Association (JUAA) 

 Contact Person: Cindy Lee  email: cindy@twaea.org.tw 

mailto:info@onesqa.or.th
mailto:cindy@twaea.org.tw
mailto:info@onesqa.or.th
mailto:cindy@twaea.org.tw
mailto:cindy@twaea.org.tw


 
 

A. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม Basic Information 

1. เพศ  Gender： 1 ชำย  Male 2 หญิง  Female 

2. สถานภาพ  Status： 1 นิสิต นักศึกษำไทย  Local Student 2 นิสิต นักศึกษำต่ำงชำติ  Non-local Student 

3. สาขาที่ศึกษา/วิชาเอก  Major： 
1 ครุศำสตร์/ศกึษำศำสตร์  Education 
2 ศิลปกรรมศำสตร์/มนุษย์ศำสตร์  Arts and Humanities 
3 สังคมศึกษำ/วำรสำรศำสตร์/บรรณำรักษศำสตร์  Social Sciences, Journalism and Library Information 
4 บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร/นิติศำสตร์  Business, Administration and Law 
5 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร  Information and Communication Technologies 
6 วิทยำศำสตร/์คณิตศำสตร/์สถติิ  Natural Sciences, Mathematics and Statistics 
7 แพทย์/เภสัช/สำธำรณสุข/สังคมสงเครำะห์  Health and Social Welfare 
8 งำนบรกิำร  Services 
9 กำรเกษตร/ป่ำไม/้ประมง/สัตวแพทย์  Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Medicine 
10 วิศวกรรมศำสตร์/อุตสำหกรรมกำรผลิต/กำรก่อสร้ำง  Engineering, Manufacturing and Construction 

11 อื่นๆ  Other Fields：    

4. ระดับการศึกษา  Education Level： 
1 อนปุริญญำ  Associate Diploma 
2 ปริญญำตรี  Bachelor 
3 ปริญญำโท (ภำคปกติ)  Master 
4 ปริญญำโท (ภำคค่ ำหรือภำคพเิศษ)  Executive Master 
5 ปริญญำเอก  Ph.D. 

6 อื่นๆ  Other：    

5. ชั้นปีที่ศึกษา  Grade： 
1 ปีที่ 1 / 1st grade 2 ปีที่ 2 / 2nd grade 3 ปีที่ 3 / 3rd grade 4 ปีที ่4 / 4th grade 
5 ปีที่ 5 / 5th grade 6 ปีที่ 6 หรือ สูงกว่ำ / 6th grade or higher than 6th grade 

6. แหล่งเงินสนับสนนุค่าเล่าเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
How do you afford to pay for your tuition fees? (multiple choices) 
1 ครอบครัว  Contributions/remittance from family 
2 รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ  Earnings from part-time job 
3 ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอกมหำวิทยำลัย  Scholarship 
4 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  Financial aids 
5 เงินออมของตนเอง  Personal savings  



 
 

7. แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจ าวัน (เช่น ค่าหนังสือ ค่าทีพ่ัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารและอื่นๆ) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
How do you afford to pay for the cost of learning and living (including books, housing, transportation, food and 
etc.)? (multiple choices) 
1 ครอบครัว  Contributions/remittance from family 
2 รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ  Earnings from part-time job 
3 ทุนกำรศึกษำจำกใน/นอกมหำวิทยำลัย  Scholarship 
4 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  Financial aids 
5 เงินออมของตนเอง  Personal savings 

6 อื่นๆ  Other：    

B. สาธารณูปโภคและการจัดการ  Facilities and Administration 

8. อุปกรณ์ในห้องสมุด (ระดับควำมพึงพอใจ ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือ พึงพอใจมำก ; 1 คือ ไม่พอใจมำก) 
Satisfaction with “Library Equipment” (five-point scale; 1: very dissatisfied; 5: very satisfied) 

(1) 
จ ำนวนหนังสือ วำรสำร รวมทั้งแหลง่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีอยำ่งเพียงพอ 
sufficient academic books, journals and electronic resources 

1 2 3 4 5 

(2) 
กำรจัดแสดงหนังสือและวำรสำร 
ways to display the books and journals 

1 2 3 4 5 

(3) 
ควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมลูจำกระบบคอมพิวเตอร์ 
the convenience of information retrieval 

1 2 3 4 5 

(4) 
พื้นที่และสภำพแวดล้อมของห้องสมดุ 
the capacity and comfort of the environment 

1 2 3 4 5 

(5) 
ควำมสงบและควำมสะอำด 
the quietness and cleanness of the environment 

1 2 3 4 5 

9. อุปกรณ์การสอนและห้องเรียน (ระดับควำมพึงพอใจ ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือ พงึพอใจมำก ; 1 คือ ไม่พอใจมำก) 
Satisfaction with “Teaching Equipment” (five-point scale; 1: very dissatisfied; 5: very satisfied) 

(1) 
ควำมสะดวกสบำยของห้องเรียน 
the comfort of the classrooms 

1 2 3 4 5 

(2) 
อุปกรณใ์นหอ้งเรยีนสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้จริง 
the practicality of the teaching equipment 

1 2 3 4 5 

(3) 
กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบอีเลก็ทรอนิกส ์
the use of electronic teaching equipment 

1 2 3 4 5 

(4) 
อุปกรณต์่ำงๆ ในห้องคอมพิวเตอรอ์ยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
the usability of the equipment located in computer rooms 

1 2 3 4 5 



 
 

(5) 
ควำมรวดเร็วและควำมรำบรื่นในกำรเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 
the smoothness of Internet connection 

1 2 3 4 5 

10. ระบบการจัดการศึกษา (ระดับควำมพึงพอใจ ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือ พึงพอใจมำก ; 1 คือ ไมพ่อใจมำก) 
Satisfaction with “Administration System” (five-point scale; 1: very dissatisfied; 5: very satisfied) 

(1) 
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเรียน 
the convenience of the institution’s course selection system 

1 2 3 4 5 

(2) 
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงระบบข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน 
the convenience of the access to the course information system 

1 2 3 4 5 

(3) 
ระบบในกำรสับเปลี่ยนระหวำ่งกำรเลือกรำยวิชำกับขอ้มูลรำยวิชำ 
the function for the switch between course selection system and course 
information system 

1 2 3 4 5 

(4) 
มีกำรออกแบบเวบ็ไซต์ของมหำวิทยำลัยให้ท ำงำนได้อย่ำงสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล 
the convenience of the institution’s website designed for information 
searching 

1 2 3 4 5 

(5) 
ระบบกำรสนับสนนุกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัสำมำรถใช้งำนได้จริง 
the practicality of the institution’s platform system set up for teaching aids 

1 2 3 4 5 

11. ความเป็นสากลของสถาบัน (ระดับควำมคิดเห็น ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Campus Internationalization” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 

มหำวิทยำลัยเปดิโอกำสให้นิสิต นักศึกษำสำมำรถไปศกึษำต่อต่ำงประเทศ เช่น มี
โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษำ มีหลักสตูรร่วมกบัมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ มี
โครงกำรฝึกงำนหรือฝึกอบรมในตำ่งประเทศ เป็นต้น 
My institution provides many overseas learning opportunities. (e.g., 
student exchange, joint degree programs, overseas internship) 

1 2 3 4 5 

(2) 

มหำวิทยำลัยมกีำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรเรียนรู้แบบสำกล เช่น ศูนย์เรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศด้วยตนเอง ห้องจ ำลองสถำนกำรณห์รือกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ  
เป็นต้น 
My institution creates an international learning environment for students. 
(e.g., foreign language self-learning center, scenario classrooms, lecture 
in English) 

1 2 3 4 5 

(3) 

มหำวิทยำลัยมกีำรส่งเสริมให้นสิิต นักศึกษำเข้ำรว่มกจิกรรมระดับนำนำชำติ เช่น กำร
ร่วมเป็นอำสำสมัครในต่ำงประเทศ กำรแขง่ขันในระดบัสำกล กำรเขำ้ร่วมสัมมนำระดับ
นำนำชำติ เป็นต้น 
My institution encourages the students to participate in international 
activities. (e.g., international volunteer service, international competition, 
international seminar) 

1 2 3 4 5 



 
 

(4) 

มหำวิทยำลัยเปดิโอกำสให้นิสิต นักศึกษำสื่อสำรกับอำจำรย์และนิสติ นกัศึกษำ
ต่ำงชำต ิ
Many opportunities can be found to communicate with foreign faculties 
and students. 

1 2 3 4 5 

12. มาตรการการป้องกันโรคระบาด (โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม  COVID-19) ในสถานศึกษา (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 
คือเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ;  
1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง)  
Recognition of “Epidemic (COVID-19) Prevention Measures on Campus” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: 
strongly agree) 

(1) 

โรงเรียนควรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคระบำดและมำตรกำรปอ้งกันโรค
ระบำดในโรงเรียนแบบด่วนทันท่วงทเีพื่อให้นกัเรียนเขำ้ใจแผนกำรป้องกนัโรคระบำด
ในสถำนศึกษำ 

My institution provides up to date outbreak-related information and 
outbreak prevention measures to let students understand the school's 
outbreak prevention plan. 

1 2 3 4 5 

(2) 

โรงเรียนควรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคระบำดต่ำง ๆ (เช่น กำรวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย ให้บริกำรสบู่หรอืแอลกอฮอล์ในรปูแบบเจลท ำควำมสะอำดมือ กำรฆำ่เชื้อใน
สถำนศึกษำและอืน่ ๆ ....เป็นต้น ) 

My institution has implemented various outbreak prevention measures. 
(e.g., taking body temperature, providing soap or alcohol-based hand 
sanitizer, disinfecting the campus environment) 

1 2 3 4 5 

(3) 

โรงเรียนควรรักษำควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำควรถกูสุขลกัษณะ 
ทั้งนี้เพื่อปกปอ้งสุขภำพของนักเรียน 

My institution can maintain a clean and healthy campus 
environment to protect students' health. 

1 2 3 4 5 

(4) 

มำตรกำรป้องกันโรคระบำดที่โรงเรียนน ำมำใช้ควรสำมำรถรองรับกำรเรียนรู้ตำมปกติ
ของนักเรียนให้ไดม้ำกทีสุ่ด 

My institution’s outbreak prevention measures are 
designed to ensure the normal learning of students. 

1 2 3 4 5 

 

 



 
 

C. การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  Teaching Effectiveness 

13. วิธีการสอนที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับควำมตระหนัก ตัง้แต่ 5 ระดับ ; 5 คือ มปีระโยชน์มำกทีสุ่ด ; 1 คือ ไมม่ีประโยชน์เลย) 
To what extent can the following ways of giving a lesson help your learning? (five-point scale;  
1: unhelpful; 5: very helpful) 

(1) 
กำรบรรยำยและอธิบำยโดยอำจำรย์ผู้สอน 
lecture and explanation from teachers 

1 2 3 4 5 

(2) 
กำรมอบหมำยใหศ้ึกษำจำกหนังสือ หรือ เอกสำรประกอบกำรสอน 
assigned readings (textbooks or handouts) 

1 2 3 4 5 

(3) 
กำรใช้วิดีทัศน์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรเรียนรู ้
videos or multimedia used for teaching 

1 2 3 4 5 

(4) 
กำรใช้กรณีศกึษำ 
case study 

1 2 3 4 5 

(5) 
กำรใช้กิจกรรมสร้ำงปฏิสมัพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน (Interactive Activity) โดยกำร
ใหผู้้เรียนโต้ตอบ สอบถำมและอภิปรำย 
interactive activities 

1 2 3 4 5 

(6) 
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม (กำรอภิปรำย และกำรน ำเสนอรำยงำน) 
teamwork (discussion, coursework or presentation) 

1 2 3 4 5 

(7) 
กำรทดลองและท ำกิจกรรมภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ผู้สอน 
experiment and exercise with the aid of teachers 

1 2 3 4 5 

(8) 
กำรท ำโครงกำรหรือโครงงำน (Course Project) 
course project (topics selected by students) 

1 2 3 4 5 

(9) 
กำรเชิญวิทยำกรมำบรรยำย หรือกำรสำธิตประกอบกำรสอน 
keynote speech or demonstration 

1 2 3 4 5 

(10) 
กำรทัศนศึกษำ 
field trip or tour 

1 2 3 4 5 

(11) 
กำรสอนแบบทีม หรือ กำรร่วมกันสอนโดยอำจำรย์ผู้สอนหลำยท่ำน 
co-teaching or team-teaching 

1 2 3 4 5 

(12) 
กำรสรุปทบทวนประเด็นส ำคญัโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังจำกดูวีดิทัศน์ประกอบกำรสอน 
review and summary of key points by teachers after students watch 
teaching video 

1 2 3 4 5 

14. การออกแบบหลกัสูตรการสอน (ระดับควำมคดิเห็น ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Curriculum Teaching” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
ควำมช ำนำญของผู้สอนสอดคล้องกบัรำยวิชำทีส่อน 
The faculties’ specialties are in consistent with the courses instructed by 
them. 

1 2 3 4 5 



 
 

(2) 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนน ำมำใช้สำมำรถสร้ำงสมรรถนะในกำรเรียนรู้ใหแ้ก่นิสิต 
นักศึกษำได้อย่ำงน่ำพอใจ 
The teaching materials adopted by the faculties can satisfy most students’ 
learning competency. 

1 2 3 4 5 

(3) 

วิธีกำรสอนท่ีอำจำรย์ผู้สอนเลือกใช้เป็นวิธีกำรที่เหมำะกับลักษณะและควำมต้องกำรของนสิิต 
นักศึกษำ 
The faculties adapt teaching methods and instructional strategies to students’ 
aptitudes. 

1 2 3 4 5 

(4) 
วิธีกำรสอนของผู้สอนสำมำรถท ำใหน้ิสิต นักศกึษำมีผลลัพธใ์นกำรเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น 
The textbooks and learning materials adopted by the faculties can enhance 
the students’ learning outcomes. 

1 2 3 4 5 

(5) 

ผู้สอนมีควำมทุ่มเทเพื่อสร้ำงสรรค์กำรสอน กระตุ้นใหน้ิสิต นักศกึษำเกดิแรงจูงใจและมีแรง
บันดำลใจมำกขึ้น 
The faculties have worked hard to be more creative in their teaching to 
inspire the students’ learning motivation. 

1 2 3 4 5 

15. การเรียนการสอนทางออนไลน์ (ระดับควำมคิดเห็น ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือเห็นด้วยอย่ำงย่ิง ; 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Distance Learning” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 

ประสิทธิภำพแพลตฟอร์มกำรเรียนกำรสอนทำงออนไลน์ของโรงเรียนแตล่ะฟังก์ชันควร
ชัดเจนและเขำ้ใจง่ำย ใช้งำนง่ำย 

The functions of my institution’s distance learning platform are 
clearly explained, easy to understand and operate. 

1 2 3 4 5 

(2) 

ให้บริกำรหลักสตูรกำรเรียนกำรสอนบนแพลตฟอร์มทำงออนไลน์ที่หลำกหลำย สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรศกึษำเรียนรู้ดว้ยตัวเอง 

The distance learning platform offers diverse courses to cater to 
my learning needs. 

1 2 3 4 5 

(3) 

คณะครูบำอำจำรย์มีกำรเตรียมหลักสูตรแผนกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับกำรศึกษำ
ทำงออนไลน์  
และใช้เครื่องมือเขำ้มำชว่ยเหลือนักเรียนเรียนรู้ในเวลำที่เหมำะสม 

The faculties design the distance learning course content appropriately and 
facilitate students' learning using appropriate 
teaching aids. 

1 2 3 4 5 

(4) 

เรำสำมำรถให้ควำมร่วมมือเรื่อง "กำรเรียนกำรสอนทำงออนไลน์" ส ำหรบักำรศกึษำเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยที่ไม่มีอุปสรรคกดีขวำงในกำรเรียนรู ้

I can conduct self-learning through distance learning without 
confronting any learning obstacles. 

1 2 3 4 5 



 
 

D. สถานะการเรียน  Learning Status 

16. การจัดหลักสตูรการเรียนการสอน (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือเหน็ด้วยอย่ำงยิ่ง ;1 คอื ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Curriculum Arrangement” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
ก่อนเลือกรำยวิชำเรียน นิสิต นกัศึกษำสำมำรถสบืค้นข้อมูลรำยวิชำทีจ่ะศึกษำผำ่นทำงเวบ็
ไวต์ได้อยำ่งชัดเจน 
The syllabus is always clearly posted on the website before course selection. 

1 2 3 4 5 

(2) 
มหำวิทยำลัยมบีรกิำรข้อมูลและใหค้วำมช่วยเหลือในกำรเลือกวิชำเรียนเป็นอย่ำงดี 
My institution provides decent assistance for course selection. 

1 2 3 4 5 

(3) 

ก่อนส ำเร็จกำรศกึษำ นิสติ นักศึกษำทรำบระดับควำมรู้และทักษะท่ีได้รบัจำกหลักสูตรได้
อย่ำงเพียงพอ 
I can obtain sufficient professional knowledge and skills through the 
institution’s courses before graduation. 

1 2 3 4 5 

(4) 
มหำวิทยำลัยจัดให้นิสิต นกัศึกษำ สำมำรถเลือกเรียนหลักสูตรวิชำชีพที่ต้องกำรเรียนภำยใน
มหำวิทยำลัยได้เอง 
I can take the professional programs that I want from my institution. 

1 2 3 4 5 

(5) 

กำรออกแบบและกำรจัดหลักสูตรในสำขำที่เรียนท ำให้รำยวิชำเรียนและกำรจัดกำรสอนมี
ควำมสอดคลอ้งกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
The design and arrangement of my institution’s curriculum and teaching can 
meet the needs of current employment market. 

1 2 3 4 5 

(6) 

มหำวิทยำลัยเปดิโอกำสให้นิสิต นักศึกษำได้มีโอกำสฝกึงำน ซึง่จะช่วยท ำให้ได้รับ
ประสบกำรณจ์ำกกำรท ำงำนจริง 
Many internship opportunities are provided by my institution to help students 
own the practical experiences. 

1 2 3 4 5 

17. การเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน (ระดับควำมคดิเห็น ตัง้แต่ 1-5 ; 5 คือเห็นด้วยอย่ำงยิง่ ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Curriculum Learning” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
ข้ำพเจำ้สำมำรถเรยีนรู้และเข้ำใจในสิ่งที่อำจำรย์สอนได้เป็นอย่ำงด ี
keep up with class in general 

1 2 3 4 

5 

(2) 
ข้ำพเจำ้สำมำรถจับประเด็นส ำคัญจำกสิง่ที่เรียนรู้ได้ด ี
get to points from lecturers 

1 2 3 4 

5 

(3) 
ข้ำพเจำ้สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนได้เป็นอย่ำงด ี
make good use of time to learn 

1 2 3 4 

5 

(4) 
ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
learn class materials effectively 

1 2 3 4 

5 

(5) 
ข้ำพเจ้ำพึงพอใจกับผลกำรเรียนของตนเอง 
feel satisfied with your academic performance 

1 2 3 4 

5 



 
 

(6) 
ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำผลกำรเรียนที่ได้รับคุ้มค่ำกับควำมพยำยำมที่ได้ทุ่มเทลงไป 
turn your effort to academic performance proportionally 

1 2 3 4 

5 

(7) 
เมื่อประสบปัญหำในกำรเรียน ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำจะขอควำมช่วยเหลือได้อย่ำงไร 
know how to ask for help while encountering difficulty in learning 

1 2 3 4 

5 

(8) 
ข้ำพเจำ้ให้ควำมรว่มมือในชั้นเรียนเป็นอย่ำงดี 
collaborate well with others on coursework 

1 2 3 4 

5 

(9) 
ข้ำพเจำ้สำมำรถเขยีนหรือเรียบเรียงรำยงำนได้ด ี
good at writing reports 

1 2 3 4 

5 

(10) 
ข้ำพเจำ้มีควำมมั่นใจในกำรพูดน ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน 
deliver oral presentation readily 

1 2 3 4 

5 

18. การเรียนรู้ข้ามสาขา (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คอืเห็นด้วยอยำ่งยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Liberal Learning” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
หลักสูตรวิชำพื้นฐำนที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน สำมำรถช่วยให้นสิิต นักศึกษำมีควำมรู้และ
สมรรถนะท่ีเพิ่มขึน้ 
My institution’s general education courses have broadened my knowledge. 

1 2 3 4 5 

(2) 

วิชำสหวิทยำกำร (Interdisciplinary Courses) ที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน ท ำให้นิสิต 
นักศึกษำสำมำรถประยุกต์และรูจ้ักบูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำงสำขำวิชำทีแ่ตกตำ่งกันได้ 
My institution’s interdisciplinary courses and programs have cultivated me 
with interdisciplinary integration ability. 

1 2 3 4 5 

(3) 
มหำวิทยำลัยส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำ สำมำรถเลือกเรียนวิชำสหวิทยำกำร (Interdisciplinary 
Courses) หรือวิชำเรียนจำกต่ำงสำขำได้ 
My institution encourages the students to pursue interdisciplinary study. 

1 2 3 4 5 

 

19. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Foreign Language Competency” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
นิสิต นักศกึษำ สำมำรถอำ่นต ำรำภำษำอังกฤษได ้
I am capable of reading English text books. 

1 2 3 4 5 

(2) 

เมื่อมหำวิทยำลัยก ำหนดเกณฑ์ภำษำต่ำงประเทศท่ีจะต้องผำ่นก่อนส ำเรจ็กำรศึกษำท ำให้
นิสิต นักศกึษำเพิ่มควำมพยำยำมในกำรเรียนภำษำตำ่งประเทศมำกขึ้น 
My institution’s graduation threshold for foreign languages can encourage me 
in studying harder. 

1 2 3 4 5 

(3) 
ข้ำพเจำ้ผำ่นเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
I’ve passed more than one (including one) foreign language proficiency tests. 

1 2 3 4 5 



 
 

(4) 

ข้ำพเจำ้คิดว่ำเมื่อส ำเรจ็กำรศึกษำแล้ว จะสำมำรถใชภ้ำษำตำ่งประเทศเพื่อกำรสื่อสำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
I believe that I can use foreign language fluently and effectively in 
communicating with others after graduation. 

1 2 3 4 5 

E. การแนะแนวและให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย  School Counseling 

20. การให้บริการค าปรึกษาที่มหาวิทยาลยัจัดให้ (ระดบัควำมเข้ำใจ ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือ เขำ้ใจอยำ่งยิ่ง ;1 คือ ไม่เขำ้ใจอย่ำงยิ่ง) 
The following counseling services are provided by school and my understanding to them is: (five-point scale; 1: no 
idea at all; 5: understand fairly well) 

(1) 
ปัญหำกำรปรับตัวในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
counseling for “Maladaptation for Living” 

1 2 3 4 5 

(2) 
ปัญหำเกี่ยวกับควำมรัก 
counseling for “Relationship Problem” 

1 2 3 4 5 

(3) 
โรคซึมเศร้ำ 
counseling for “Depression” 

1 2 3 4 5 

(4) 
ปัญหำกำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำมทำงเพศ 
counseling for “Sexual Harassment and Assault” 

1 2 3 4 5 

(5) 
กำรพัฒนำทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
counseling for “Career Development” 

1 2 3 4 5 

(6) 
ปัญหำในกำรเรียน 
counseling for “Learning Difficulties” 

1 2 3 4 5 

21. การแนะแนวการศึกษา (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือเห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Teaching Counseling” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 

มหำวิทยำลัยสำมำรถช่วยพัฒนำนสิติ นักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียนต่ ำให้สำมำรถมีผลกำร
เรียนท่ีสูงขึ้น 
The early alert system and remedial instruction implemented by my 
institution can effectively assist the students with bad learning 
outcomes. 

1 2 3 4 5 

(2) 
อำจำรย์ผูส้อนมีกำรให้ค ำปรึกษำเพิม่เติมหลังจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
The faculties provide necessary guidance or counseling for students 
through after-class activities. 

1 2 3 4 5 

(3) 

กำรใช้แฟ้มสะสมข้อมูลผลกำรเรียน (e-Portfolio) ช่วยพัฒนำในกำรเรียนรู้ใหก้ับนิสิต 
นักศึกษำอยำ่งไดผ้ล 
My institution’s learning e-Portfolio can effectively enhance the 
students’ learning outcomes. 
 

1 2 3 4 5 



 
 

22. การแนะแนวอาชพี (ระดับควำมคิดเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คอืเห็นด้วยอยำ่งยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
Recognition of “Employment Counseling” (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 

กำรแนะแนวอำชีพของมหำวิทยำลัยช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำอำชีพและกำรมีงำน
ท ำใหก้ับนสิิต นักศึกษำ 
My institution can effectively assist the students in employment and career 
development. 

1 2 3 4 5 

(2) 
ข้ำพเจำ้วำงแผนทีช่ัดเจนในกำรทีจ่ะพัฒนำอำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
I already had a clear plan for my future career development after graduation. 

1 2 3 4 5 

(3) 

ข้ำพเจำ้มีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับทิศทำงและควำมกำ้วหน้ำในอำชีพจำกศษิย์เก่ำ หรือรุ่นพี่ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำไปแล้ว 
I clearly know the development directions of our alumni after their 
graduation. 

1 2 3 4 5 

(4) 

มหำวิทยำลัยมกัเชญิศิษย์เก่ำหรือรุ่นพี่ท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำไปแล้วมำแบ่งปันข้อมูลและ
ประสบกำรณอ์ย่ำงสม่ ำเสมอ 
Alumni are usually invited by my institution to share and exchange their 
experiences with us. 

1 2 3 4 5 

(5) 

ข้ำพเจำ้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสำหกรรมตำ่งๆ รวมถึงเกณฑ์ควำม
ต้องกำรในกำรจำ้งพนักงำน 
I understand the trend of different industries and also the requests for their 
potential employees. 

1 2 3 4 5 

F. การประเมินตนเอง  Self-Evaluation 

23. ข้อความด้านล่างตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านในระดับใด (ระดบัควำมคดิเห็น ตั้งแต่ 1-5 ; 5 คือตรงกับสภำพจริงของตนอยำ่งยิ่ง ; 1 
คือไม่ตรงกับสภำพจริงของตนอย่ำงยิ่ง) 
To what extent can the following descriptions represent your status? (five-point scale; 1: not at all; 5: to a great 
extent) 

(1) 
ข้ำพเจำ้ก ำลงัพิจำรณำที่จะโอนย้ำยไปยังมหำวิทยำลัยอื่น 
considering transferring to other school 

1 2 3 4 5 

(2) 
ข้ำพเจำ้ก ำลงัพิจำรณำที่จะเปลี่ยนหรือย้ำยสำขำวิชำ 
considering changing major 

1 2 3 4 5 

(3) 
ข้ำพเจำ้ก ำลงัพิจำรณำที่จะสอบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ อีกครั้ง 
considering taking the entrance exam again 

1 2 3 4 5 

(4) 
ข้ำพเจำ้ก ำลงัพิจำรณำที่จะพกักำรเรยีนไว้ก่อน 
considering dropping out of school 

1 2 3 4 5 

(5) 
ข้ำพเจำ้ทรำบและเข้ำใจจุดประสงคใ์นกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำอย่ำงชัดเจน 
clearly understand the purpose of getting into college 

1 2 3 4 5 



 
 

(6) 
ข้ำพเจ้ำคำดหวงัวำ่จะได้รับประโยชนแ์ละประสบกำรณท์ี่ดีในระหวำ่งกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ 
positive results can be expected during school time 

1 2 3 4 5 

(7) 
ข้ำพเจำ้ได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
learn things happily 

1 2 3 4 5 

(8) 
ข้ำพเจำ้มีเปำ้หมำยในกำรเรียนท่ีชัดเจน 
clearly understand learning goal 

1 2 3 4 5 

24. การแนะน ามหาวิทยาลัย (ระดับควำมคิดเห็น ตัง้แต ่1-5 ; 5 คือเห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง ;1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง) 
How satisfied are you with your school? (five-point scale; 1: strongly disagree; 5: strongly agree) 

(1) 
ข้ำพเจำ้มีควำมยินดีที่จะแนะน ำสำขำวิชำที่เรียนให้กบัผู้อื่นได้รับทรำบ 
I am willing to recommend others to study at my department/institute. 

1 2 3 4 5 

(2) 
ข้ำพเจำ้มีควำมยินดีที่จะแนะน ำสถำบันกำรศกึษำที่เรียนให้กับผู้อื่นได้รบัทรำบ 
I am willing to recommend others to study at my school. 

1 2 3 4 5 

(3) 
ข้ำพเจำ้คิดว่ำบรรยำกำศของกำรเรยีนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดบัด ี
As a whole, I think the climate for learning in my institution is good. 

1 2 3 4 5 

(4) 
ในรอบหนึ่งปีที่ผำ่นมำโดยรวมแลว้มหำวิทยำลัยมพีัฒนำกำรที่ดีขึ้นอย่ำงมำก 
As a whole, my institution has improved a lot over the past one year. 

1 2 3 4 5 

(5) 
ข้ำพเจำ้มีควำมพงึพอใจกับสภำพโดยรวมของมหำวิทยำลัย 
As a whole, I am satisfied with my school. 

1 2 3 4 5 

 

ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าส าหรับการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

Thank you for completing the questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รำยช่ือมหำวิทยำลัยที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจมำกกว่ำ 20 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจ 

ร้อยละ 

1 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุร ี 96 2.32 

2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 57 1.38 

3 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 35 0.85 

4 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ 167 4.04 

5 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 26 0.63 

6 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 113 2.73 

7 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 369 8.92 

8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 201 4.86 

9 มหำวิทยำลัยคริสเตียน 148 3.58 

10 วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 55 1.33 

11 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ 48 1.16 

12 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตกรุงเทพ 71 1.72 

13 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตเชียงใหม่ 25 0.60 

14 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตสุพรรณบุร ี 73 1.76 

15 มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ 97 2.35 

16 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 23 0.56 

17 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก 23 0.56 

18 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 25 0.60 

19 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 46 1.11 

20 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 57 1.38 

21 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง 26 0.63 

22 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 50 1.21 

23 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 33 0.80 

24 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 118 2.85 



 
 

ล าดับ ชื่อ 
จ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจ 

ร้อยละ 

25 มหำวิทยำลัยมหิดล 48 1.16 

26 ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 27 0.65 

27 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์ 164 3.97 

28 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 147 3.55 

29 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 80 1.93 

30 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 26 0.63 

31 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 35 0.85 

32 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิ 23 0.56 

33 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี 280 6.77 

34 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ ์ 271 6.55 

35 มหำวิทยำลัยรงัสิต 50 1.21 

36 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 145 3.51 

37 โรงเรียนนำยเรือ 157 3.80 

38 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 44 1.06 

39 วิทยำลัยชุมชนสตูล 21 0.51 

40 มหำวิทยำลัยสยำม 36 0.87 

41 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม ่ 94 2.27 

42 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี 47 1.14 

43 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 359 8.68 

44 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 80 1.93 

45 มหำวิทยำลัยพะเยำ 20 0.48 

รวม 4,136 100.00 

 


