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ก 

ค ำน ำ 
 

  รายงานการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 นี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการและเพื่อปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็น

บัณฑติที่มีคุณภาพ 

  กองแผนงาน ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ที่ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดีในการรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้

จักเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร หากมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอัน จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงาน

ในครั้งต่อไป กรุณาแจ้งงานวิจัยสถาบัน กองแผนงานด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

       งานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน  

                 มีนาคม 2561 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตและ

มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ตลอดจนเพื่อหาแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งแบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คื อ         

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย

แมโ่จ้ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้

รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ระหว่างการเข้ารับฝึกซ้อมพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561  

จ านวน 3,642 ชุด โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 3,494 ชุด และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 148 

ชุด การวิเคราะหข์้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี ้
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

   ผู้ตอบแบบส ารวจ คือ ผู้ที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี การศึกษา        

2559-2560 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ

ภาคสมทบทุกหลักสูตร โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3,188 คน มหาวิทยาลัย

แมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิจ านวน 351 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน 103 คน 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพหลักสูตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 

ระดับปริญญำตรี 

  บัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกหลักสูตรมีควำมพึงพอใจต่อ

คุณภำพหลักสูตรของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.04 โดยเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลีย่ 3.98 ด้านการใหบ้ริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.95 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านเนื้อหาที่ เปิดสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการศึกษา                 

มีคา่เฉลี่ย 3.88 



ค 

ระดับบัณฑิตศกึษำ 
 

บัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกหลักสูตรมีควำมพึงพอใจต่อ

คุณภำพหลักสูตรของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.11 โดยเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านการให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา มีคา่เฉลีย่ 4.18 ด้านเนือ้หาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.11 ด้านการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านกิจกรรม/โครงการ

ด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 และ

ด้านการให้บริการของหนว่ยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลีย่ 4.02 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

  บัณฑิตใหม่ ระดับปริญญำตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวม ดังนี้  

  ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวม ดังนี้  
 

 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

  - ควรเน้นทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

  - รูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจรงิ เพื่อเพิ่มทักษะของผู้เรยีน 

  - ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานให้มากกว่าเดิม 

  - ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับยุคปัจจุบัน 

  - ควรมีการเปิดวิชาเลือกเสรีให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ 

  - ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัท และ

ตลาดแรงงาน 

  - ควรมีการศกึษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการเรยีนรู้นอกห้องเรียน

ให้กับนักศึกษามากกว่านี้ 

  - ควรมีเอกสารประกอบการเรียนแทนการถ่ายเอกสารในแต่ละสัปดาห์ 

 

 

 

 
 



ง 

 ด้ำนอำจำรย์ / บุคลำกร 
 

  - อาจารย์ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนใน

หลักสูตรนั้นๆ  

  - อาจารย์ผู้สอนควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติกับนักศึกษาคน

ใดคนหนึ่ง 

  - อาจารย์ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดสรรเวลาในการสอนให้มากกว่านี้ 

แยกแยะงานบริหาร กับงานสอนให้ชัดเจน และไม่ควรให้อาจารย์ที่ไม่ใช่เจ้าของวิชามาสอนแทนมาก

จนเกินไป  

  - อาจารย์ผู้สอนควรสอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายให้ชัดเจนตรงประเด็นเนื้อหาของวิชา

นั้นๆ ไม่ควรออกนอกประเด็นมากจนเกินไป 
 

 ด้ำนสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

  - เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ควรมีการซ่อมบ ารุงให้มี

ความพรอ้มส าหรับผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา  

  - ควรมีการจัดเครื่องมอืทางวิทยาศาสตร ์อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ให้วทิยาเขต 

(กรณีแมโ่จ้ – แพร่ และแมโ่จ้-ชุมพร) ที่ทันสมัย ครบถ้วน และตรงต่อวิชานั้นๆ 

 

บัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง

คุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
 

- ควรเน้นทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัท และ

ตลาดแรงงาน 

- ควรมีการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานที่จรงิเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรยีน 

- การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ด้านการรับสมัคร สาขา/คณะ ที่เปิดสอน ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกยังไม่ทั่วถึง และชัดเจน 
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ช 

สำรบัญตำรำง 
ตำรำงที ่  หน้ำ 

1 รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 5 

2 ความพึงพอใจในภาพรวมของบัณฑติใหม ่ระดับปรญิญาตร ีทุกหลักสตูรที่มีตอ่คุณภาพ

หลักสูตร 

9 

3 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจของบัณฑติทีม่ีต่อคุณภาพหลักสตูร 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ระดับปรญิญาตร ี 

คณะผลิตกรรมกำรเกษตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 

12 

4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 14 

5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร ์ 16 

6 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่  4 ป ี 18 

7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่  2 ป 20 

8 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 22 

9 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาการพฒันาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์

เกษตร 4 ป ี

24 

10 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาการพฒันาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์

เกษตร 2 ป ี(ปกติ) 

26 

11 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาการพฒันาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์

เกษตร 2 ป ี(สมทบ) 

28 

12 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาการสมุน ไพร 30 

13 คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

32 

14 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 34 

15 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 36 

16 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 38 

17 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40 

18 คณะวิทยำศำสตร ์

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

42 

19 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 44 

20 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 46 

21 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ 48 

22 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 50 

23 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 52 



ซ 

ตำรำงที ่  หน้ำ 

24 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ 54 

25 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ 56 

26 คณะบรหิำรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 4 ป ี

58 

27 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 2 ป ี 60 

28 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 4 ป ี 62 

29 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 2 ป ี 64 

30 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน 4 ป ี 66 

31 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวชิาบัญชี 4 ป ี 68 

32 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวชิาบัญชี 2 ป ี 70 

33 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ป ี 72 

34 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 ป ี 74 

35 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 4 ป ี

76 

36 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 2 ป ี 78 

37 คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 4 ป ี

80 

38 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 2 ป ี 82 

39 คณะเศรษฐศำสตร ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4 ป ี

84 

40 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4 

ป ี

86 

41 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์4 ป ี 88 

42 คณะศิลปศำสตร ์

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ป ี

90 

43 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบ์ูรณาการ 4 ป ี 92 

44 คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบสิ่งแวดลอ้ม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์4 ป ี

94 

45 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์2 ป ี 96 

46 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภมูิสถาปตัยกรรม 5 ป ี 98 

47 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ป ี 100 
 
 

 
 



ฌ 

ตำรำงที ่  หน้ำ 

48 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์4 ป ี

102 

49 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์2 ป ี 104 

50 คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิลั 4 ป ี

106 

51 วิทยำลัยบริหำรศำสตร ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์4 ป ี

108 

52 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 4 ป ี 110 

53 วิทยำลัยพลังงำนทดแทน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลงังานทดแทน 4 ป ี

112 

54 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4 ป ี

114 

55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 4 ปี 116 

56 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเทีย่ว 4 ป ี 118 

57 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ 4 ป ี 120 

58 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี 122 

59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 4 ป ี 124 

60 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี 126 

61 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์4 ป ี 128 

62 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบญัช ี4 ป ี 130 

63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้4 ป ี 132 

64 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้2 ป ี 134 

65 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน 4 ป ี 136 

66 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 ป ี 138 

67 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 4 ป ี

140 

68 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 4 ป ี 142 

69 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์4 ป ี 144 

70 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 4 ป ี 146 

71 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 2 ป ี 148 

72 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ป ี 150 

   

   

   



ญ 

ตำรำงที ่  หน้ำ 

73 รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร ระดับปรญิญาโท – เอก 152 

74 ความพึงพอใจในภาพรวมของบัณฑติใหม ่ระดับบัณฑติศึกษา (ปรญิญาโท - เอก)

ทุกหลักสูตร ทีม่ีตอ่คุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

155 

75 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจของบัณฑติทีม่ีต่อคุณภาพหลักสตูร 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ระดับบัณฑิตศึกษา   

ระดับปริญญำโท : คณะผลติกรรมกำรเกษตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพืชสวน 2 ป ี

158 

76 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2 ป ี 160 

77 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยืน 2 ป ี 162 

78 : คณะวิทยำศำสตร ์

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ป ี

164 

79 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์2 ป ี 166 

80 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร ์2 ป ี 168 

81 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 ป ี 170 

82 : คณะวศิวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2 ปี 

172 

83 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรม 2 ป ี 174 

84 : คณะบริหำรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ป ี

176 

85 : คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทอ่งเที่ยว 2 ป ี

178 

86 : คณะเทคโนโลยแีละทรัพยำกรทำงน้ ำ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร

ทางน้ า 2 ป ี

180 

87 : คณะเศรษฐศำสตร ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์2 ป ี

182 

88 : คณะศิลปศำสตร ์

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ 2 ป ี

184 

89 : วิทยำลัยพลังงำนทดแทน 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมพลังงานทดแทน 2 ป ี

186 

90 : คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารดิจทิลั 2 ป ี

188 

   



ฎ 

ตำรำงที ่  หน้ำ 

91 : คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลย ี

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร ์2 ป ี

190 

92 ระดับปริญญำเอก : คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร

ทางน้ า 2 ป ี

192 

93 : บัณฑิตวิทยำลัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 3 ป ี

194 

94 : คณะวิทยำศำสตร ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ป ี

196 

95 : คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทอ่งเที่ยว 3 ป ี

198 

96 : คณะเศรษฐศำสตร ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต์ 2 ป ี

200 

 



บทน ำ :  
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่า

ตนเองจะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบ

การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและ

สามารถพัฒนาตัวเองได้ รวมทั้งสังคมเกิดความพึงพอใจและความมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม การจะทําให้เกิดการประกันคุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัยตั้งแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตร

ต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียน

การสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการประเมินปัจจัยเหล่านี้และประเมินผลผลิตที่ได้จาก

กระบวนการ  ดังนัน้ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา จําเป็นต้องมกีารปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องตามระดับ

การพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้

และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการและพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผูเ้รียน  

ปี พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษา ที่ทําหน้าที่ผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดม  ศึกษาระยะยาว 15 ปี        

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  อุดมศึกษา        

พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้กําหนดให้มีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบัน อุดมศึกษาและเพิ่มเติม

ด้านอื่นๆ ที่จําเป็น 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษาว่า หลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต  

นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่

ระดับหลักสูตร คณะ วิชาและในภาพรวมมหาวิทยาลัย ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้

ข้อมูล ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร และเพื่อให้ข้อมูล

สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด ดังนั้น กองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายให้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ เพื่อสะท้อนให้หลักสูตรแต่ละคณะ วิทยาลัย 
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ได้ทราบถึงข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตและนําผลที่ได้รับ ไปปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต่ละระดับ

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ 
 

1. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจําปีการศกึษา 2559-2560 

2. รวบรวมข้อเสนอแนะที่มตี่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นําเสนอผูบ้ริหารเพื่อนําไป

ปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มคีุณภาพและตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  1.  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ระดับปริญญาตรี โทและเอก ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560 ในด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้างและ

เนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจํา

หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อใหน้ักศกึษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑติที่

กําหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศกึษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ  

  2.  ได้ข้อมูลเพื่ อนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรข์องสาขานั้น ๆ  

3. เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์

และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ขอบเขตกำรส ำรวจ 
 

1. บัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตร ีโทและเอก ทุกหลักสูตรที่เข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 คณะวทิยาศาสตร์ 

1.2 คณะผลิตกรรมการเกษตร 

1.3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

1.5 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

1.7 คณะบริหารธุรกิจ 

1.8 คณะเศรษฐศาสตร์ 

1.9 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
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1.10  คณะศิลปศาสตร์ 

1.11  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.12  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

1.13  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

1.14  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

1.15  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
 

1. บัณฑิตใหม่ หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 

2. มหาบัณฑิตใหม่ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอก ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 

3. หลักสูตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ์ และ/หรือ เอกสาร ที่มีการจัดทําเป็น

แผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว้   (ชมพันธุ์ กุญชร          

ณ อยุธยา. การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขา่วทหารอากาศ, 2540.) 
 

วิธีด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นบัณฑติระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สําเร็จ

การศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560 ในวันที่  18-19 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ จํานวนทั้งสิน้ 3,993 คน  
 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการสํารวจ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสํารวจ ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับการศกึษา ชื่อ

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ปีการศกึษาที่เข้าศึกษาและปีการศกึษาที่สําเร็จการศึกษา 

ส่วนที่ 2 สอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยแมโ่จ้จํานวน 12 

หัวข้อ โดยระดับความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คอื 

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  เก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ โดยมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่แต่ละคณะ/วิทยาลัยที่

ได้รับมอบหมาย ดําเนินการรวบรวมจากบัณฑิตทุกหลักสูตรและนําส่งงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน เพื่อ

นําไปวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
 

  การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสํารวจ ใช้วิธีวิเคราะหเ์ชิงบรรยายและเชิง

ปริมาณ ดว้ยการใชส้ถิตดิังต่อไปนี้ 

1. การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
 

2. ใช้วธิีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยการ

นําเสนอในรูปตาราง กําหนดเกณฑค์่าเฉลี่ยในความหมายของการประเมินค่า ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

3.  ข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิด วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ด้วยการเรียงลําดับจาก

มากไปหาน้อย 



 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรี :  
 

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ ระดับปรญิญาตรี ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559-2560 
 

  การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจจากบัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตร ในระหว่าง

ช่วงการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 

2561 จ านวน 3,494 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: SD) ทั้งนี้ ได้ก าหนดช่วงคะแนนของการแปลค่าของคะแนน

เฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  พึงพอใจน้อยที่สุด 

โดยมีสูตรการค านวณดังนี้    ร้อยละความพึงพอใจ  = ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ * 100 

                  5 

สามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรี  

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตารางที่ 1  รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร  ระดับปรญิญาตรี 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

1.  คณะผลิตกรรมการเกษตร 649 599 92.30 

     1.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาอารักขาพืช 4 ปี 115 103 89.57 

     1.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน  4 ปี 181 164 90.61 

     1.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาปฐพีศาสตร ์4 ปี 40 33 82.50 

     1.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาพืชไร ่4 ปี 68 67 98.53 

     1.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาพืชไร ่2 ปี 34 34 100.00 

     1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาเกษตรเคมี 4 ปี 37 35 94.59 

     1.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศ

ศาสตรเ์กษตร 4 ปี 

38 38 100.00 

     1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศ

ศาสตรเ์กษตร 2 ปี (ปกติ) 

46 35 76.09 
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ตารางที่ 1 รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร  ระดับปรญิญาตรี 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

1.  คณะผลิตกรรมการเกษตร (ต่อ)    

     1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศ

ศาสตรเ์กษตร 2 ปี (สมทบ) 

61 61 100.00 

     1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิทยาการสมุนไพร  4 ปี 29 29 100.00 

2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 157 152 96.82 

    2.1  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 51 50 98.04 

    2.2  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 28 28 100.00 

    2.3  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 27 26 96.30 

    2.4  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 28 25 89.29 

    2.5  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 23 23 100.00 

3. คณะวทิยาศาสตร ์ 313 313 100.00 

    3.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  66 66 100.00 

    3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 51 51 100.00 

    3.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 37 36 100.00 

    3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 37 37 100.00 

    3.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 29 100.00 

    3.6 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ 52 52 100.00 

    3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 26 26 100.00 

    3.8 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมอุีตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 15 15 100.00 

4. คณะบริหารธุรกิจ 812 764 94.09 

     4.1 หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป ี 121 116 95.87 

     4.2 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ หลักสูตร 2 ปี 87 84 96.55 

     4.3 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี 111 103 92.79 

     4.4 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 2 ปี 39 33 84.62 

     4.5 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร 4 ปี 99 91 91.92 

     4.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตร 4 ปี 118 103 87.29 

     4.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตร 2 ปี 117 117 100.00 

     4.8 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี 69 66 95.65 

     4.9 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี 51 51 100.00 

5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 200 200 100.00 

    5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว หลักสูตร 4 ปี 139 139 100.00 

    5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว หลักสูตร 2 ปี 61 61 100.00 

6. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 120 85 70.83 

     6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  หลักสูตร 4 ปี 87 72 82.76 

     6.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  หลักสูตร 2 ปี 33 13 39.39 
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ตารางที่ 1 รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร  ระดับปรญิญาตรี 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

7. คณะเศรษฐศาสตร์ 266 258 96.99 

    7.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ 109 109 100.00 

    7.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 70 69 98.57 

    7.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 87 80 91.95 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 135 135 100.00 

    8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี 48 48 100.00 

    8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์บูรณาการ หลักสูตร 4 ปี 87 87 100.00 

9.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 88 76 88.64 

    9.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี 22 22 100.00 

    9.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 ปี 17 15 88.24 

    9.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี 24 19 79.17 

    9.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี 25 20 80.00 

10. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 134 129 96.27 

    10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์4 ปี   101 98 97.03 

    10.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์2 ปี   33 31 93.94 

11. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 36 36 100.00 

    11.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี 36 36 100.00 

12. วทิยาลัยบรหิารศาสตร ์ 233 211 90.56 

     12.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 119 109 91.60 

     12.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารท้องถิ่น 114 102 89.47 

13. วทิยาลัยพลังงานทดแทน 99 82 82.83 

     13.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 99 82 82.83 

14. มหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ 450 351 78.00 

      14.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์หลักสูตร 4 ปี 15 15 100.00 

      14.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ หลักสูตร 4 ปี 21 21 100.00 

      14.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว หลักสูตร 4 ป ี  37 37 100.00 

      14.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ หลักสูตร 4 ปี 14 14 100.00 

      14.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตร 4 ปี 29 29 100.00 

      14.6 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี 27 27 100.00 

      14.7 หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

หลักสูตร 4 ป ี

19 19 100.00 

      14.8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์หลักสูตร 4 ปี 69 29 42.03 

      14.9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี หลักสูตร 4 ปี 53 53 100.00 

      14.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 4 ปี 94 35 37.23 

      14.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 2 ปี 16 16 100.00 

      14.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 4 ปี 21 21 100.00 

      14.13 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว์ หลักสูตร 4 ปี 35 35 100.00 
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ตารางที่ 1 รอ้ยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร  ระดับปรญิญาตรี 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ  

* 

15. มหาวทิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 110 103 93.64 

     15.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเท่ียว หลักสูตร 4 ปี 25 25 100.00 

     15.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี 12 12 100.00 

     15.3 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์หลักสูตร 4 ปี 43 37 86.05 

     15.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี 20 20 100.00 

     15.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 2 ปี 3 3 100.00 

     15.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตร 4 ปี 7 6 85.71 

 

หมายเหตุ : ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2559  ข้อมูลช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 พฤศจิกายน 2560 

 

* ร้อยละ   =     จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ * 100  

                        จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บัณฑิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 โดยเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อยได้ดังนี้   ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลีย่ 3.98 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร             มี

ค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.95 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.88 ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของบัณฑติใหม่ ระดบัปรญิญาโท – เอก ทุกหลักสตูรที่มีต่อคุณภาพ    

               หลักสูตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=148) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 15.60 64.42 19.57 0.38 0.03 3.95 0.61 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 14.67 60.63 23.84 0.80 0.06 3.90 0.97 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 15.00 59.03 24.60 1.27 0.10 3.88 0.83 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 13.56 58.46 27.05 0.80 0.13 3.88 0.83 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

30.12 53.89 15.21 0.71 0.07 4.14 0.75 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

30.92 55.13 13.38 0.57 - 4.16 0.66 มาก 

-  อ า จ า ร ย์ ส อ น เ นื้ อ ห า ต ร ง ต า ม

วัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

27.98 54.60 16.44 0.92 0.06 4.10 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

27.61 53.73 17.75 0.89 0.06 4.08 0.70 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

29.82 54.04 15.38 0.70 0.06 4.13 0.69 มาก 

- อาจารยเ์ป็นผู้มคีุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

34.31 51.94 13.14 0.45 0.16 4.21 0.97 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=148) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

35.27 48.66 15.37 0.67 0.03 4.18 0.71 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

22.28 53.58 22.84 1.24 0.06 3.98 0.68 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.57 54.30 22.05 1.81 0.27 3.96 0.73 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

22.60 57.85 18.78 0.67 0.10 4.02 0.67 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

20.56 55.79 21.97 1.62 0.06 3.95 0.70 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

22.29 55.30 20.66 1.59 0.16 3.98 0.71 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

18.68 49.98 26.75 3.83 0.76 3.83 0.94 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

20.78 52.54 24.54 1.85 0.29 3.93 0.65 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

24.54 54.36 19.57 1.28 0.25 4.02 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

20.06 58.74 20.37 0.73 0.10 3.98 0.66 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 18.52 58.59 22.03 0.73 0.13 3.95 0.67 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 21.27 55.84 21.77 1.02 0.12 3.98 0.68 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

20.75 56.87 21.29 0.99 0.10 3.97 0.68 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

21.78 54.80 22.24 1.05 0.13 3.98 0.68 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

24.22 56.27 18.59 0.76 0.16 4.04 0.69 มาก 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

  ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวม ดังนี้  
 

 ด้านการเรียนการสอน 

  - ควรเน้นทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

  - รูปแบบการเรียนการสอน เน้นปฏิบัติจรงิ เพื่อเพิ่มทักษะของผู้เรยีน 

  - ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานให้มากกว่าเดิม 

  - ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับยุคปัจจุบัน 

  - ควรมีการเปิดวิชาเลือกเสรีให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ 

  - ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัท และ

ตลาดแรงงาน 

  - ควรมีการศกึษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการเรยีนรู้นอกห้องเรียน

ให้กับนักศึกษามากกว่านี้ 

  - ควรมีเอกสารประกอบการเรียนแทนการถ่ายเอกสารในแต่ละสัปดาห์ 
 

 ด้านอาจารย์ / บุคลากร 

  - อาจารย์ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนใน

หลักสูตรนั้นๆ  

  - อาจารย์ผู้สอนควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติกับนักศึกษาคน

ใดคนหนึ่ง 

  - อาจารย์ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดสรรเวลาในการสอนให้มากกว่านี้ 

แยกแยะงานบริหาร กับงานสอนให้ชัดเจน และไม่ควรให้อาจารย์ที่ไม่ใช่เจ้าของวิชามาสอนแทนมาก

จนเกินไป  

  - อาจารย์ผู้สอนควรสอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายให้ชัดเจนตรงประเด็นเนื้อหาของวิชา

นั้นๆ ไม่ควรออกนอกประเด็นมากจนเกินไป 
 

 ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

  - เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ควรมีการซ่อมบ ารุงให้มี

ความพรอ้มส าหรับผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา  

  - ควรมีการจัดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ให้วิทยาเขต 

(กรณีแมโ่จ้ – แพร่ และแม่โจ้-ชุมพร) ที่ทันสมัย ครบถ้วน และตรงต่อวิชานั้นๆ 

 

 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

อารักขาพืช หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย       

แม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการจัดการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านเนื้อหาที่

เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา           

มีค่าเฉลี่ย 4.84 ดังรายละเอียดตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาอารักขาพืช 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11.70 75.70 12.60 - - 3.99 0.49 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 11.70 11.70 71.80 13.60 - 3.98 0.50 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.60 68.00 18.40 1.00 - 3.92 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 9.70 66.00 23.30 1.00 - 3.84 0.59 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

28.74 57.48 13.20 0.58 - 4.14 0.65 มาก 

- อาจารย์มี คุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.10 55.30 12.60 1.00 - 4.16 0.67 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

25.20 58.30 14.60 1.90 - 4.07 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

29.10 54.40 16.50 - - 4.13 0.67 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการ

พัฒนานักศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

30.10 59.30 11.70 - - 4.18 0.62 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

28.20 61.20 10.70 - - 4.17 0.60 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

26.20 59.20 12.60 1.90 - 4.10 0.68 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

16.70 65.70 17.60 - - 3.99 0.59 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 18.28 65.53 15.21 0.65 0.32 4.00 0.62 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

16.50 69.90 13.60 - - 4.03 0.55 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.40 62.10 16.50 - - 4.05 0.62 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์  ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

19.40 68.90 11.70 - - 4.08 0.55 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะ

ทางภาษาสากล 

14.60 66.00 16.50 2.90 - 3.92 0.65 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

18.40 59.20 19.40 1.00 1.90 3.91 0.77 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

20.40 66.00 13.60 - - 4.07 0.58 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

12.60 67.00 17.50 1.90 1.00 3.88 0.68 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 12.60 70.90 16.50 - - 3.96 0.54 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 13.10 68.00 18.00 1.00 - 3.93 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

13.60 66.00 18.40 1.90 - 3.91 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

12.60 69.90 17.50 - - 3.95 0.55 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

17.50 68.90 13.60 - - 4.04 0.56 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

พืชสวน หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

คา่เฉลี่ย 4.36 รองลงมาด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.00 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนบัสนนุต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสตูร มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาพืชสวน 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=164) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 18.13 67.58 14.29 - - 4.03 0.60 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 18.57 60.66 20.77 - - 4.20 0.67 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 19.13 61.75 19.13 - - 4.00 0.62 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 18.58 56.83 23.50 1.09 - 3.93 0.68 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

40.98 48.63 10.05 0.33 - 4.30 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

42.86 52.20 4.94 - - 4.38 0.58 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

38.25 49.73 10.93 1.09 - 4.25 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

38.80 46.99 13.66 0.55 - 4.24 0.70 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

41.53 46.99 11.48 - - 4.30 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

43.72 47.54 8.74 - - 4.35 0.64 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

46.99 42.62 9.84 0.55 - 4.36 0.68 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=164) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

26.78 4481 27.32 0.55 0.55 3.96 0.78 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 26.32 52.00 19.67 1.46 0.55 4.02 0.75 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

32.79 53.55 13.66 - - 4.19 0.66 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

23.50 54.64 20.77 1.09 - 4.00 0.70 มาก 

- วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์  ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

27.87 54.64 16.39 1.09 - 4.09 0.69 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

19.13 46.99 27.32 3.28 3.28 3.75 0.91 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

21.86 53.01 23.50 1.64 - 3.95 0.72 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

32.79 49.18 16.39 1.64 - 4.13 0.74 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

22.95 56.28 20.22 0.55 - 4.01 0.68 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 20.22 55.74 23.50 0.55 - 3.95 0.70 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.41 52.73 21.31 0.55 - 4.03 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

24.59 51.91 22.95 0.55 - 4.01 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

26.23 53.55 19.67 0.55 - 4.05 0.69 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

29.51 54.10 14.75 1.64 - 4.11 0.71 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

ปฐพีศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย     

แม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.73 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.72 ดังรายละเอียดตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=33) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12.12 63.64 21.21 3.03 - 3.85 0.67 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 9.09 57.58 33.33 - - 3.76 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 15.15 48.48 33.33 3.03 - 3.72 0.84 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 12.12 48.48 39.39 - - 3.73 0.67 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

22.42 64.85 10.30 1.82 0.61 4.07 0.67 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

21.21 54.55 18.18 6.06 - 3.91 0.80 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

21.21 63.64 15.15 - - 4.06 0.61 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.24 69.70 3.03 3.03 - 4.15 0.62 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

24.24 72.73 3.03 - - 4.21 0.48 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

21.21 63.64 12.12 3.03 - 4.00 0.79 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

42.42 51.52 3.03 3.03 - 4.33 0.69 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=33) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

33.33 57.58 9.09 - - 4.24 0.61 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 23.74 58.08 16.16 0.51 1.52 4.02 0.75 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

18.18 63.64 15.15 3.03 - 3.94 0.79 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

24.20 60.60 24.20 - - 4.09 0.63 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์  

ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

24.24 60.61 12.12 3.03 - 4.06 0.70 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

18.18 48.48 33.33 - - 3.48 0.71 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

24.24 63.44 9.09 - 3.03 4.06 0.79 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

33.33 51.52 12.12 3.03 - 4.12 0.86 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

30.30 51.52 18.18 - - 4.12 0.70 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 33.33 45.45 21.21 - - 4.12 0.74 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 39.39 60.16 18.18 - - 4.21 0.73 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

39.39 42.42 18.18 - - 4.21 0.74 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

36.36 45.45 18.18 - - 4.18 0.73 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

30.30 51.52 15.15 3.03 - 4.09 0.77 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

พืชไร่ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้        

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ ย  4.00 รองลงมา  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีค่าเฉลี่ ย  3.96                   

ด้านวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีคา่เฉลี่ย 3.71 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี

ค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.64 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มี

คา่เฉลี่ย 3.62 ดังรายละเอียดตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาพืชไร ่4 ปี 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=67) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11.68 57.66 30.66 - - 3.81 0.62 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 8.76 53.28 35.04 2.92 - 3.68 0.67 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 8.03 51.82 36.50 3.65 - 3.64 0.68 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.76 47.45 41.61 1.46 0.73 3.62 0.70 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

24.27 54.68 18.42 2.49 0.15 4.00 0.74 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

24.09 61.31 13.87 0.73 - 4.09 0.64 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

19.71 55.47 21.90 2.92 - 3.92 0.73 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

20.44 50.36 25.55 3.65 - 3.88 0.77 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

27.01 54.01 16.06 2.92 - 4.05 0.74 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

29.93 52.55 14.60 2.19 0.73 4.09 0.77 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

29.93 40.88 24.82 4.38 - 3.96 0.85 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=67) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

13.87 51.09 32.12 2.92 - 3.76 0.72 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 12.29 47.81 33.82 5.84 0.24 3.66 0.78 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

17.52 48.91 30.66 2.92 - 3.81 0.75 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

12.41 45.99 36.50 5.11 - 3.66 0.76 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์ ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

12.41 51.09 32.85 3.65 - 3.72 0.72 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

9.49 36.50 40.15 13.14 0.73 3.41 0.86 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

5.84 51.82 35.04 6.57 0.73 3.55 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

16.06 52.55 27.74 3.65 - 3.81 0.74 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

1095 50.36 35.04 2.92 0.73 3.68 0.74 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.22 54.74 31.39 2.92 0.73 3.71 0.72 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 13.87 48.18 32.85 3.65 1.46 3.70 0.81 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.60 45.99 35.04 2.92 1.46 3.69 0.81 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

13.14 50.36 30.66 4.38 1.46 3.69 0.81 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

16.06 50.36 32.12 0.73 0.73 3.80 0.74 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

พืชไร่ หลักสูตร 2 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้      

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.76 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 3.67 ดังรายละเอียดตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาพืชไร ่2 ปี 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=34) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14.77 52.27 31.83 1.14 - 3.81 0.69 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 15.91 37.50 45.45 - 1.14 3.67 0.78 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 13.79 47.13 39.08 - - 3.75 0.69 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.77 47.73 36.36 1.14 - 3.76 0.71 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

19.32 56.59 22.05 2.05 - 3.93 0.70 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

20.45 60.23 18.18 1.14 - 4.00 0.66 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

19.32 53.41 23.86 3.41 - 3.89 0.75 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

15.91 62.50 19.32 2.27 - 3.92 0.66 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

17.05 63.64 19.32 - - 3.98 0.61 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

25.00 50.00 23.86 1.14 - 3.99 0.73 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

29.55 40.91 29.55 - - 4.00 0.77 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=34) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

17.05 82.95 36.36 2.27 1.14 3.77 0.78 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 17.05 50.76 28.41 3.22 0.57 3.80 0.77 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

15.91 51.14 29.55 3.41 - 3.79 0.75 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

17.05 47.73 31.82 3.41 - 3.78 0.76 มาก 

- วิ ธี ก ารสอนส่ ง เส ริม ให้ นั กศึ กษาได้

ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

21.59 46.59 27.27 3.41 1.14 3.84 0.84 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

11.36 45.56 31.82 2.27 - 3.75 0.68 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

14.77 55.68 25.00 4.55 - 3.81 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

21.59 48.86 25.00 2.27 2.27 3.85 0.86 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

14.77 48.86 34.09 2.27 - 3.76 0.73 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 20.45 48.86 28.41 1.14 1.14 3.86 0.79 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 17.61 50.00 30.11 2.27 - 3.83 0.74 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

18.18 48.86 30.68 2.27 - 3.83 0.75 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

17.05 51.14 29.55 2.27 - 3.83 0.73 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.09 50.00 31.80 1.10 1.10 3.78 076 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา

เกษตรเคมี หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

มีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร          

มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.76      

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา            

มีค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.60 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.54 ดังรายละเอียดตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาเกษตรเคมี 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5.71 68.57 25.71 - - 3.80 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 60.00 4.00 - - 3.60 0.50 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 2.86 48.57 48.57 - - 3.54 0.56 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 62.86 37.14 - - 3.63 0.49 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

29.71 57.14 12.00 1.14 - 4.15 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

37.14 51.43 11.43 - - 4.26 0.66 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

14.29 65.71 17.14 2.86 - 3.91 0.66 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

22.86 65.71 8.57 2.86 - 4.09 0.66 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

28.57 57.14 14.29 - - 4.14 0.65 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

45.71 45.71 8.57 - - 4.37 0.65 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

51.43 34.29 14.29 - - 4.37 0.73 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

22.86 42.86 34.29 - - 3.88 0.76 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 19.05 41.90 35.71 2.86 0.48 3.76 0.81 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

17.14 48.57 34.29 - - 3.83 0.71 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

17.14 45.71 37.14 - - 3.80 0.72 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

22.86 48.57 28.57 - - 3.94 0.73 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

11.43 31.43 48.57 5.71 2.86 3.43 0.88 ปาน 

กลาง 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

20.00 31.43 40.00 8.57 - 3.63 0.91 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

25.71 45.71 25.71 2.86 - 3.94 0.80 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

14.29 42.86 42.86 - - 3.71 0.72 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 17.14 42.86 37.14 2.86 - 3.74 0.78 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 12.86 51.43 34.29 1.43 - 3.76 0.69 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

11.43 48.57 37.14 2.86 - 3.69 0.72 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.29 54.29 31.43 - - 3.83 0.66 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

20.00 57.10 22.90 - - 3.97 0.66 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการ

พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.05 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้    

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการจัดการเรียนการสอน       

มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.02 

ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเนื้อหา

ที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.87 และด้านคุณสมบัติของ      

ผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.87 ดังรายละเอียดตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการพัฒนาส่งเสริม  

และนิเทศศาสตรเ์กษตร 4 ป ี

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=38) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 18.42 63.16 18.42 - - 4.00 0.62 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 13.16 63.16 21.05 2.63 - 3.87 0.66 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 13.16 63.13 23.68 - - 3.89 0.61 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 18.42 52.63 26.32 2.63 - 3.87 0.74 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

35.79 44.74 18.42 1.05 - 4.15 0.75 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.58 47.37 21.05 - - 4.10 0.73 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

39.47 39.47 18.42 2.63 - 4.16 0.82 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

34.21 47.37 18.42 - - 4.16 0.72 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

36.84 44.74 15.79 2.63 - 4.16 0.79 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

36.84 44.74 18.42 - - 4.18 0.73 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

26.32 55.26 18.42 - - 4.08 0.67 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=38) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

23.68 55.26 21.05 - - 4.02 0.68 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 27.19 54.82 16.67 1.32 - 4.08 0.70 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

23.68 63.16 13.16 - - 4.10 0.61 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

26.32 57.86 15.79 - - 4.10 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

23.68 60.53 15.79 - - 4.08 0.63 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

26.32 42.11 28.95 2.63 - 3.92 0.82 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

34.21 50.00 13.16 2.63 - 4.16 0.75 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.95 55.26 13.16 2.63 - 4.10 0.73 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

34.21 55.26 7.89 2.63 - 4.18 0.80 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 31.58 42.11 23.68 2.63 - 4.00 0.90 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 30.26 53.95 13.16 - 2.63 4.09 0.82 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

31.58 52.63 13.16 - 2.63 4.11 0.83 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

28.95 55.26 13.16 - 2.63 4.08 0.82 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

31.58 47.37 18.42 - 2.63 4.05 0.87 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการ

พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตร 2 ปี (ปกติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร            

มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการศึกษา                    

มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.97 และด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ดังรายละเอียดตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการพัฒนาส่งเสริม

และนิเทศศาสตรเ์กษตร 2 ป ี(ปกติ) 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8.57 80.00 11.43 - - 3.97 0.45 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 8.57 8.00 11.43 - - 3.97 0.45 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.29 65.71 20.00 - - 3.94 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.29 68.57 17.14 - - 3.97 0.57 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

20.00 68.54 11.43 - - 4.09 0.56 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

28.57 60.00 11.43 - - 4.17 0.62 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

11.43 77.14 11.43 - - 4.00 0.49 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

17.14 71.43 11.43 - - 4.06 0.54 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

14.29 77.14 8.57 - - 4.06 0.48 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

28.57 57.14 14.29 - - 4.14 0.65 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

20.00 65.71 14.29 - - 4.06 0.59 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

14.29 65.71 20.00 - - 3.94 0.59 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 16.67 68.57 13.81 0.48 0.48 4.00 0.61 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

14.29 82.86 2.86 - - 4.11 0.40 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

17.14 62.86 20.00 - - 3.97 0.62 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

17.14 74.29 8.57 - - 4.08 0.51 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

14.29 65.71 14.29 2.86 2.86 3.86 0.81 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

20.00 57.14 22.86 - - 4.75 0.85 มากท่ีสุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

20.00 65.71 14.29 - - 4.06 0.59 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

20.00 71.43 8.57 - - 4.11 0.53 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 14.29 77.14 8.57 - - 4.06 0.48 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 22.86 64.29 12.86 - - 4.10 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

22.86 65.71 11.43 - - 4.11 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

22.86 62.86 14.29 - - 4.08 0.61 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

20.00 68.57 11.43 - - 4.08 0.56 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการ

พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตร 2 ปี (สมทบ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.04 และด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.01 ดังรายละเอียดตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาการพัฒนาส่งเสริม

และนิเทศศาสตรเ์กษตร 2 ป ี(สมทบ) 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=61) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 20.83 69.44 9.72 - - 4.11 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 22.22 61.11 15.28 1.39 - 4.04 0.66 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 27.78 55.56 15.28 1.39 - 4.10 0.69 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 25.00 51.39 23.61 - - 4.01 0.70 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

34.17 48.33 16.11 1.39 - 4.15 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.94 51.39 15.28 1.39 - 4.14 0.72 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

38.89 34.72 25.00 1.39 - 4.11 0.83 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

31.94 48.61 18.06 1.39 - 4.11 0.74 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

30.56 58.33 9.72 1.39 - 4.18 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

37.50 48.61 13.56 1.39 - 4.22 0.72 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

34.72 50.00 15.28 - - 4.19 0.68 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=61) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

27.78 52.78 18.06 1.39 - 4.07 0.72 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 31.48 52.55 15.28 0.69 - 4.15 0.69 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

30.56 55.55 13.89 - - 4.17 0.65 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

26.39 56.94 16.67 - - 4.10 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

31.94 45.83 20.83 1.39 - 4.08 0.76 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

34.72 45.83 18.06 1.39 - 4.14 0.76 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

34.72 50.00 13.89 1.39 - 4.18 0.72 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

30.56 61.11 8.33 - - 4.22 0.59 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

31.94 55.56 12.50 - - 4.19 0.64 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 29.17 55.56 15.28 - - 4.14 0.66 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 29.17 57.64 13.19 - - 4.16 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

27.78 58.33 13.89 - - 4.14 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

30.56 56.94 12.50 - - 4.18 0.64 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

34.70 56.90 8.30 - - 4.26 0.60 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา

วิทยาการสมุนไพร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านค าปรกึษาของ

อาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

วิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.76ด้านคุณสมบัติ

ของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.48 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 3.48 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.45 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.38 ดังรายละเอียดตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิทยาการสมุนไพร  
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
51.72 44.83 3.45 - - 3.48 0.57 ปานกลาง 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 48.28 48.28 3.45 - - 3.45 0.57 ปานกลาง 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 3.45 41.38 44.83 10.3 - 3.38 0.73 ปานกลาง 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 3.45 62.07 34.48 - - 3.69 0.54 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

35.86 42.07 17.24 3.45 1.38 4.08 0.89 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

34.48 48.28 17.24 - - 4.17 0.71 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

24.14 48.28 20.69 6.90 - 3.90 0.86 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

37.90 64.50 20.70 3.40 3.40 4.00 0.89 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

48.28 31.03 17.24 3.45 - 4.24 0.87 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

34.48 48.28 10.34 3.45 3.45 4.07 0.96 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

44.83 42.28 6.90 - - 4.38 0.62 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

6.90 48.28 31.03 13.79 3.48 0.83  ปาน 

กลาง 

8. การจัดการเรยีนการสอน 24.14 51.15 17.24 6.09 0.57 3.91 0.86 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

17.24 62.07 10.34 10.34 - 3.86 0.83 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

20.69 55.17 17.24 6.90 - 3.90 0.82 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

31.03 55.17 6.90 6.90 - 4.10 0.82 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

17.79 37.93 97.93 6.90 3.45 3.52 0.95 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

31.03 51.72 13.79 3.45 - 4.10 0.77 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

31.03 44.83 17.24 6.90 - 4.00 0.89 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

13.79 55.17 24.14 6.90 - 3.76 0.79 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 17.20 41.40 34.50 6.90 - 3.69 0.85 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 17.24 53.45 29.31 - - 3.88 0.68 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

17.24 51.72 31.03 - - 3.86 0.69 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

17.24 55.17 27.59 - - 3.90 0.67 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

24.10 51.70 20.70 3.40 - 3.97 0.78 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน

ในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 

ด้านวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

วิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มี

คา่เฉลี่ย 3.78 ดังรายละเอียดตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ        

                เทคโนโลยีการอาหาร 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=50) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14.00 74.00 12.00 - - 4.02 0.51 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.00 66.00 22.00 2.00 - 3.84 0.62 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.00 72.00 14.00 2.00 - 3.94 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.00 64.00 26.00 2.00 - 3.78 0.61 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

21.20 67.60 11.20 - - 4.10 0.56 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

22.00 68.00 10.00 - - 4.12 0.56 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

20.00 62.00 18.00 - - 4.02 0.62 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

16.00 70.00 14.00 - - 4.02 0.55 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

22.00 68.00 10.00 - - 4.12 0.56 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

26.00 70.00 4.00 - - 4.22 0.51 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=50) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

26.00 60.00 12.00 2.00 - 4.10 0.68 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

14.00 70.00 16.00 - - 3.98 0.55 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 11.67 63.67 23.66 1.00 - 3.86 0.61 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

14.00 68.00 18.00 - - 3.96 0.57 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

14.00 62.00 22.00 2.00 - 3.88 0.66 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์ 

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

8.00 68.00 22.00 2.00 - 3.82 0.60 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

8.00 62.00 28.00 2.00 - 3.76 0.62 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

12.00 64.00 24.00 - - 3.88 0.59 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

14.00 58.00 28.00 - - 3.86 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

10.00 74.00 16.00 - - 3.94 0.51 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.00 74.00 16.00 - - 3.94 0.51 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 10.00 73.00 17.00 - - 3.93 0.51 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

10.00 72.00 18.00 - - 3.92 0.53 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

10.00 74.00 16.00 - - 3.94 0.51 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

10.00 68.00 22.00 - - 3.88 0.56 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้     

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร            

มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา           

มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.00 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 และด้าน

กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 3.92 ดังรายละเอียดตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

              คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=28) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 17.86 75.00 7.14 - - 4.11 0.50 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 17.86 67.86 14.29 - - 4.03 0.58 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.29 75.00 10.71 - - 4.03 0.51 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 17.86 64.29 17.86 - - 4.00 0.61 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

37.56 55.71 6.43 - - 4.31 0.59 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

39.29 60.71 - - - 4.39 0.50 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

35.71 60.71 3.58 - - 4.32 0.55 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

42.86 39.28 17.86 - - 4.25 0.75 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

35.71 57.15 7.14 - - 4.29 0.60 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

35.72 60.71 3.57 - - 4.32 0.55 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.86 53.57 3.57 - - 4.39 0.57 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=28) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

14.29 67.85 17.86 - - 3.96 0.58 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 22.62 61.90 14.29 1.19 - 4.06 0.64 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

17.86 71.63 10.71 - - 4.07 0.53 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.43 57.14 21.43 - - 4.00 0.67 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

21.43 64.29 14.28 - - 4.07 0.60 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

21.43 60.71 14.29 3.57 - 4.00 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

25.00 57.14 14.29 3.57 - 4.03 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.57 60.72 10.71 - - 4.17 0.61 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

14.29 64.29 21.42 - - 3.92 0.60 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.71 78.57 10.72 - - 4.00 0.47 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 17.86 68.86 10.71 3.57 - 4.00 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

17.86 71.43 7.14 3.57 - 4.03 0.64 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

17.86 64.29 14.29 3.56 - 3.96 0.69 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

14.30 75.00 10.70 - - 4.03 0.50 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อาหาร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้     

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้าน

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.77 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.01 ดังรายละเอียดตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 15 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

               คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=26) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11.50 53.80 34.60 - - 3.77 0.65 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 11.54 57.69 30.77 - - 3.81 0.63 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 11.54 42.31 42.30 3.85 - 3.61 0.75 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 11.54 50.00 38.46 - - 3.73 0.67 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

16.92 56.15 26.92 - - 3.90 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

3.85 19.23 57.69 19.23 - 3.51 0.59 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

15.38 46.15 38.46 - - 3.77 0.71 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

11.54 65.38 23.08 - - 3.88 0.59 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

15.38 61.54 23.08 - - 3.92 0.63 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

23.08 50.00 26.92 - - 3.96 0.72 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

23.08 53.85 23.08   4.00 0.69 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=26) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

19.23 46.15 

 

34.62 - - 

 

3.84 0.72 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 0.64 16.67 58.97 23.72 - 3.94 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

23.08 57.69 19.23 - - 4.04 0.66 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

11.54 69.23 19.23 - - 3.92 0.56 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

19.23 61.54 19.23 - - 4.00 0.63 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

11.54 61.54 26.92 - - 3.85 0.61 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

15.38 50.00 34.62 - - 3.81 0.69 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

3.85 19.23 53.85 23.07 - 4.04 0.77 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

26.92 50.00 23.08 - - 4.04 0.72 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 19.23 61.54 19.23 - - 4.00 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 15.38 61.54 19.23 3.85 - 3.88 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

15.38 61.54 19.23 3.85 - 3.88 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

15.38 61.54 19.23 3.84 - 3.88 0.71 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.38 53.85 30.77 - - 3.84 0.67 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการจัดการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร         

มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา           

มีค่าเฉลี่ย 3.80 ดังรายละเอียดตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยี  

                หลังการเก็บเก่ียว 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=25) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.00 72.00 24.00 - - 3.80 0.50 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 4.00 76.00 20.00 - - 3.84 0.47 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.00 64.00 24.00 - - 3.88 0.60 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 4.00 72.00 24.00 - - 3.80 0.50 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

27.20 59.20 13.60 - - 4.14 0.63 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

28.00 64.00 8.00 - - 4.20 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

24.00 60.00 16.00 - - 4.08 0.64 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.00 48.00 28.00 - - 3.96 0.73 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

32.00 56.00 12.00 - - 4.20 0.65 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

28.00 68.00 4.00 - - 4.24 0.52 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

32.00 64.00 4.00 - - 4.28 0.54 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=25) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

16.00 64.00 20.00 - - 3.96 0.61 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 26.66 64.67 14.00 0.67 - 4.05 0.61 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

20.00 68.00 12.00 - - 4.08 0.57 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

12.00 76.00 12.00 - - 4.00 0.50 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

20.00 68.00 12.00 - - 4.08 0.57 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

20.00 60.00 16.00 4.00 - 3.96 0.73 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

24.00 64.00 12.00 - - 4.12 0.60 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.00 52.00 20.00 - - 4.08 0.70 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

8.00 80.00 12.00 - - 3.96 0.45 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 12.00 76.00 12.00 - - 4.00 0.50 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 8.00 80.00 12.00 - - 3.96 0.45 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

8.00 80.00 12.00 - - 3.96 0.45 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

8.00 80.00 12.00 - - 3.96 0.45 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

24.00 60.00 16.00 - - 4.08 0.64 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านกิจกรรม/

โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.43 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านการจัดการเรยีนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.17 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

4.13 ดังรายละเอียดตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

                ยางและพอลิเมอร์ 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=23) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 26.09 69.57 4.34 - - 4.21 0.52 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 26.09 65.21 8.70 - - 4.17 0.58 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 26.09 69.56 4.35 - - 4.22 0.52 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 30.44 52.17 17.39 - - 4.13 0.69 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

59.13 40.00 0.87 - - 4.58 0.51 มากที่สุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

69.57 30.43 - - - 4.69 0.47 มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

52.17 47.83 - - - 4.52 0.51 มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

43.48 56.52 - - - 4.43 0.51 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

60.87 39.13 - - - 4.61 0.50 มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

69.57 26.09 4.34 - - 4.65 0.57 มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

52.17 47.83 - - - 4.52 0.51 มากที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=23) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

39.13 52.17 8.70 - - 4.30 0.63 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 40.58 49.28 10.14 - - 4.30 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

43.48 52.17 4.35 - - 4.39 0.58 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

43.48 47.82 8.70 - - 4.35 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

30.43 52.18 17.39 - - 4.13 0.69 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

39.13 43.48 17.39 - - 4.21 0.74 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

43.48 43.48 13.04 - - 4.30 0.70 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

43.48 56.52 - - - 4.43 0.51 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

43.48 56.52 - - - 4.43 0.51 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 39.13 56.52 4.35 - - 4.34 0.57 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 39.13 54.35 6.52 - - 4.33 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

39.13 56.52 4.35 - - 4.35 0.57 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

39.13 52.17 8.70 - - 4.30 0.63 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

47.80 43.50 8.70 - - 4.39 0.66 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะวทิยาศาสตร์ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ด้านอาจารย์

ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.13 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้าน

กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อใหน้ักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.93 และด้านคุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการศกึษา มีคา่เฉลี่ย 3.93 ดังรายละเอียดตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 18 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

  คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 19.40 67.16 13.43 - - 4.06 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 13.43 67.16 17.91 1.49 - 3.93 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 20.90 61.19 16.42 1.49 - 4.01 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 17.91 58.21 22.39 1.49 - 3.93 0.68 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

37.91 48.36 11.94 1.49 0.30 4.22 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

40.30 46.27 11.94 1.49 - 4.25 0.72 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

31.34 53.73 13.43 1.49 - 4.15 0.70 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

38.81 49.25 11.94 - - 4.27 0.66 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

43.28 43.28 10.45 2.99 - 4.27 0.77 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

35.82 49.25 11.94 1.49 1.49 4.16 0.81 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

40.30 41.79 16.42 1.49 - 4.21 0.77 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

35.82 43.28 19.40 1.49 - 4.13 0.78 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 25.62 41.29 14.18 2.24 - 4.09 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

28.36 53.73 17.91 - - 4.10 0.68 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

38.81 43.28 16.42 1.49 - 4.19 0.76 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

28.36 58.21 13.43 - - 4.15 0.63 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

22.39 50.75 20.90 5.97 - 3.90 0.82 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

31.34 46.27 19.40 2.99 - 4.06 0.80 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

32.84 49.25 14.93 2.99 - 4.12 0.77 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.36 53.73 16.42 - 1.49 4.07 0.77 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 28.36 52.24 17.91 1.49 - 4.07 0.72 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 29.85 51.49 17.91 0.75 - 4.10 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

26.87 55.22 16.42 1.49 - 4.07 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

32.84 47.76 19.40 - - 4.13 0.72 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

37.31 47.76 13.43 1.49 - 4.21 0.73 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิ ต ใหม่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านอาจารย์ผู้สอนใน

ภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 

มีคา่เฉลี่ย 3.94 และด้านคุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการศกึษา มีคา่เฉลี่ย 3.94 ดังรายละเอียดตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

     คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=51) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 15.69 76.47 7.84 - - 4.08 0.48 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 15.69 68.63 15.69 - - 4.00 0.57 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 9.80 74.51 15.69 - - 3.94 0.51 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 11.76 70.59 17.65 - - 3.94 0.54 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

25.49 31.37 3.14 - - 4.01 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

56.86 41.18 1.96 - - 4.55 0.54 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

35.29 60.78 3.92 - - 4.31 0.55 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

35.29 54.90 9.80 - - 4.25 0.63 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

49.02 47.06 3.92 - - 4.45 0.58 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

47.06 50.98 1.96 - - 4.45 0.54 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

54.90 39.22 5.88 - - 4.49 0.61 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=51) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

21.57 68.63 9.80 - - 4.12 0.55 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 16.47 40.00 3.53 - - 4.01 0.66 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

29.41 66.67 3.92 - - 4.25 0.52 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.57 66.67 11.76 - - 4.10 0.57 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

31.37 66.67 1.96 - - 4.29 0.50 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

23.53 62.75 11.76 1.96 - 4.08 0.66 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

25.49 64.71 9.80 - - 4.16 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

35.29 54.90 9.80 - - 4.25 0.63 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

29.41 64.71 5.88 - - 4.24 0.55 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 31.37 60.78 7.84 - - 4.24 0.59 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 18.04 35.69 6.27 - - 4.01 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

27.45 58.82 13.73 - - 4.14 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

31.37 54.90 13.73 - - 4.18 0.65 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

31.37 64.71 3.92 - - 4.27 0.53 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 

4 ป ีมหาวทิยาลัยแม่โจ้  มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวทิยาลัยแม่โจ             ้       อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.38           

ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.25          

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.08 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศกึษา มีคา่เฉลี่ย 3.94 ดังรายละเอียดตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=36) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 16.67 77.78 5.56 - - 4.11 0.46 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 16.67 75.00 8.33 - - 4.08 0.50 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 30.56 63.89 5.56 - - 4.25 0.55 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 11.11 75.00 11.11 2.78 - 3.94 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

46.67 45.56 7.22 0.56 - 4.38 0.65 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

50.00 44.44 2.78 2.78 - 4.42 0.69 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

41.67 50.00 8.33 - - 4.33 0.63 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

41.67 47.22 11.11 - - 4.31 0.67 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

47.22 47.22 5.56 - - 4.42 0.60 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

52.78 38.89 8.33 - - 4.44 0.65 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

47.22 50.00 2.78 - - 4.44 0.56 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=36) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

27.78 58.33 11.11 2.78 - 4.11 0.71 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 26.85 63.43 9.72 - - 4.17 0.58 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

22.22 72.22 5.56 - - 4.17 0.51 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

27.78 63.89 8.33 - - 4.19 0.58 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

30.56 61.11 8.33 - - 4.22 0.59 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

33.33 47.22 19.44 - - 4.14 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

19.44 69.44 11.11 - - 4.08 0.55 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

27.78 66.67 5.56 - - 4.22 0.54 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

27.78 66.67 5.56 - - 4.22 0.54 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 27.78 66.67 5.56 - - 4.22 0.54 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 34.72 61.11 4.17 - - 4.31 0.55 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

30.56 63.89 5.56 - - 4.25 0.55 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

38.89 58.33 2.78 - - 4.36 0.54 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

30.56 63.89 5.56 - - 4.25 0.55 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.41 ด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียน

สอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 

4.23 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22        

ด้านโครงสร้างของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 และด้าน

คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการศกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.03 ดังรายละเอียดตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 24.32 72.97 2.70 - - 4.22 0.48 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 18.92 75.68 5.41 - - 4.14 0.48 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 16.22 75.68 8.11 - - 4.08 0.49 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 16.22 70.27 13.51 - - 4.03 0.55 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

45.41 49.73 4.86 - - 4.41 0.59 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

51.35 45.95 2.70 - - 4.49 0.56 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

40.54 54.05 5.41 - - 4.35 0.59 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

43.24 51.35 5.41 - - 4.38 0.59 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

48.65 43.24 8.11 - - 4.41 0.64 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

43.24 54.05 2.70 - - 4.41 0.55 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

54.05 45.95 - - - 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

35.14 62.16 2.70 - - 4.32 0.53 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 29.73 63.96 5.41 0.90 - 4.23 0.56 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

40.54 56.76 2.70 - - 4.38 0.55 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

32.43 64.86 2.70 - - 4.30 0.52 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

24.32 72.97 2.70 - - 4.22 0.48 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

21.62 59.46 13.51 5.41 - 3.97 0.76 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

32.43 56.76 10.81 - - 4.22 0.63 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

27.03 72.97 - - - 4.27 0.45 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

29.73 64.86 5.41 - - 4.24 0.55 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 37.84 59.46 2.70 - - 4.35 0.54 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.68 71.62 2.70 - - 4.23 0.48 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

24.32 70.27 5.41 - - 4.19 0.52 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

27.03 72.97 - - - 4.27 0.45 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

32.43 64.86 2.70 - - 4.30 0.52 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้        

ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.83 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.79 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.74 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.72            

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.72 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.72 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.62 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ดังรายละเอียดตาราง

ที่ 22 
 

ตารางที่ 22 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 62.07 37.93 - - - 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 75.86 24.14 - - - 4.76 0.44 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 79.31 20.69 - - - 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 55.17 41.38 3.45 - - 4.52 0.57 มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

83.45 15.86 0.69 - - 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

86.21 13.79 - - - 4.86 0.35 มากที่สุด 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

79.31 20.69 - - - 4.79 0.41 มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

72.41 24.14 3.45 - - 4.69 0.54 มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

89.66 10.34 - - - 4.90 0.31 มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

89.66 10.34 - - - 4.90 0.31 มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

82.76 17.24 - - - 4.83 0.38 มากท่ีสุด 



51 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

79.31 13.79 6.90 - - 4.72 0.59 มากที่สุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 77.59 19.54 2.87 - - 4.75 0.50 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

79.31 20.69 - - - 4.79 0.41 มากที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

79.31 17.24 3.45 - - 4.76 0.51 มากที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

82.76 17.24 - - - 4.83 0.38 มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

75.86 17.24 6.90 - - 4.69 0.60 มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

75.86 20.69 3.45 - - 4.72 0.53 มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

72.41 24.14 3.45 - - 4.69 0.54 มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

75.86 20.69 3.45 - - 4.72 0.53 มากท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 75.86 20.69 3.45 - - 4.72 0.53 มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 75.86 22.41 1.72 - - 4.74 0.48 มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

75.86 20.69 3.45 - - 4.72 0.53 มากที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

75.86 24.14 - - - 4.76 0.44 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

79.31 20.69 - - - 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.12 และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.10 ดังรายละเอียดตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

     คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=52) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 28.85 63.46 5.77 1.92 - 4.19 0.63 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 30.77 57.69 9.62 1.92 - 4.17 0.68 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 30.77 51.92 15.38 1.92 - 4.12 0.73 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 32.69 53.85 11.54 - 1.92 4.15 0.78 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

44.23 49.23 5.00 1.54 - 4.36 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

44.23 48.08 5.77 1.92 - 4.35 0.68 มาก 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

46.15 46.15 7.69 - - 4.38 0.63 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

44.23 51.92 1.92 1.92 - 4.38 0.63 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

46.15 48.08 3.85 1.92 - 4.38 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

40.38 51.92 5.77 1.92 - 4.31 0.67 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

50.00 44.23 3.85 1.92 - 4.42 0.67 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=52) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

28.85 57.69 11.54 1.92 - 4.13 0.69 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 36.54 50.32 11.22 1.92 - 4.21 0.71 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

44.23 48.08 5.77 1.92 - 4.35 0.68 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

34.62 46.15 17.31 1.92 - 4.13 0.77 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

34.62 53.85 9.62 1.92 - 4.21 0.70 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

30.77 51.92 15.38 1.92 - 4.12 0.73 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

32.69 55.77 9.62 1.92 - 4.19 0.69 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

42.31 46.15 9.62 1.92 - 4.29 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

34.62 53.85 9.62 1.92 - 4.21 0.70 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 34.62 51.92 11.54 1.92 - 4.19 0.72 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 26.92 58.65 11.54 2.88 - 4.10 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

28.85 59.62 9.62 1.92 - 4.15 0.67 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

25.00 57.69 13.46 3.85 - 4.04 0.74 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

30.77 55.77 11.54 1.92 - 4.15 0.70 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการใหค้ าปรึกษา

ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.52 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อใหน้ักศึกษา

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 4.42 ดา้นการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.38 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.37 

ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.23 และ

คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการศกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.19 ดังรายละเอียดตารางที่ 24 
 

ตารางที่ 24 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=26) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 50.00 50.00 - - - 4.50 0.51 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 38.46 57.69 3.85 - - 4.35 0.56 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 30.77 61.54 7.69 - - 4.23 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 23.08 73.08 3.85 - - 4.19 0.49 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

53.08 46.15 0.77 - - 4.52 0.52 มากทีสุ่ด 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

57.69 42.31 - - - 4.58 0.50 มากที่สุด 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

38.46 61.54 - - - 4.38 0.50 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

53.85 46.15 - - - 4.54 0.51 มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

57.69 38.46 3.85 - - 4.54 0.58 มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

57.69 42.31 - - - 4.58 0.50 มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

65.38 34.62 - - - 4.65 0.49 มากทีสุ่ด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=26) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

42.31 53.85 3.85 - - 4.38 0.57 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 43.59 50.00 6.41 - - 4.37 0.61 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

46.15 53.85 - - - 4.46 0.51 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

34.62 57.69 7.69 - - 4.27 0.60 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

46.15 46.15 7.69 - - 4.38 0.64 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

42.31 46.15 11.54 - - 4.31 0.68 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

42.31 50.00 7.69 - - 4.35 0.63 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

50.00 46.15 3.85 - - 4.46 0.58 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

46.15 50.00 3.85 - - 4.42 0.58 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 42.31 53.85 3.85 - - 4.38 0.57 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 44.23 53.85 1.92 - - 4.42 0.54 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

46.15 53.85 - - - 4.46 0.51 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

42.31 53.85 3.85 - - 4.38 0.57 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

53.85 46.15 - - - 4.54 0.51 มากทีสุ่ด 

 



56 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

ได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนใน

ภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

วิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการใหบ้ริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.20 ดังรายละเอียด

ตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

     คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 33.33 53.33 13.33 - - 4.20 0.68 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 33.33 66.67 - - - 4.33 0.49 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.48 มากทีสุ่ด 

- อาจารย์มีคุณ วุฒิ และประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

53.33 46.67 - - - 4.53 0.52 มากที่สุด 

- อาจารยส์อนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

60.00 40.00 - - - 4.60 0.51 มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.49 มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

80.00 20.00 - - - 4.80 0.41 มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

73.33 26.67 - - - 4.73 0.46 มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

73.33 26.67 - - - 4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

40.00 53.33 6.67 - - 4.33 0.62 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 47.78 50.00 2.22 - - 4.46 0.54 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

46.67 53.33 - - - 4.47 0.52 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

60.00 33.33 6.67 - - 4.53 0.64 มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

26.67 73.33 - - - 4.27 0.46 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

60.00 40.00 - - - 4.60 0.51 มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 53.33 46.67 - - - 4.53 0.52 มากทีสุ่ด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 50.00 43.33 6.67 - - 4.43 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

60.00 33.33 6.67 - - 4.53 0.64 มากที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

40.00 53.33 6.67 - - 4.33 0.62 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

53.33 46.67 - - - 4.53 0.52 มากทีสุ่ด 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธรุกิจ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       

การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.14 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้

ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.25 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการ

จัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านกิจกรรม/

โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.99 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.97 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.77 ดังรายละเอียดตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 4 ป ี
 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=116) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11.21 68.97 19.82 - - 3.91 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.34 70.69 18.97 - - 3.91 0.54 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.66 61.21 23.28 0.85 - 3.90 0.64 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 7.76 61.21 31.03 - - 3.77 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

36.38 52.24 11.21 0.17 - 4.25 0.65 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

34.48 56.03 9.48 - - 4.25 0.62 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

34.48 56.90 8.62 - - 4.26 0.61 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

36.21 48.28 14.66 0.86 - 4.20 0.71 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

34.48 50.86 14.66 - - 4.20 0.68 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

42.24 49.14 8.62 - - 4.34 0.63 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=116) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

0.86 45.69 42.24 11.21 - 4.36 0.69 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

28.45 49.14 21.55 0.86 - 4.05 0.73 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 22.56 56.61 19.83 0.86 0.14 4.00 0.69 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

14.66 56.90 28.44 - - 4.14 0.64 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

23.28 59.48 16.38 0.86 - 4.05 6.57 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

21.55 54.31 23.28 0.86 - 3.97 0.70 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

15.52 53.45 28.45 1.72 0.86 3.81 0.75 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

18.97 59.48 20.69 0.86 - 3.97 0.66 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.45 55.17 15.52 0.86 - 4.11 0.68 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

18.97 61.21 19.83 - - 3.99 0.63 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 22.41 62.07 15.52 - - 4.07 0.61 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 19.40 58.62 21.12 0.86 - 3.97 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

18.97 58.62 21.55 0.86 - 3.96 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

19.83 58.62 20.69 0.86 - 3.97 0.66 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

30.20 54.30 14.60 0.90 - 4.14 0.69 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       

การจัดการทั่วไป หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.09 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.20 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้าน

กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

4.02 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.99 และด้าน

โครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.95 ดังรายละเอียดตารางที่ 27 
 

ตารางที่ 27 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 2 ปี 

  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=84) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 17.86 64.29 17.86 - - 4.00 0.60 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 17.86 63.10 16.67 1.19 1.19 3.95 0.71 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 20.24 60.71 17.86 - 1.19 3.99 0.70 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 19.05 63.10 17.85 - - 4.01 0.61 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

32.38 56.19 10.71 0.72 - 4.20 0.65 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

32.15 60.71 5.95 1.19 - 4.24 0.61 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

28.60 57.10 14.30 - - 4.14 0.64 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

28.57 59.52 11.91 - - 4.17 0.61 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

32.14 57.14 9.53 1.19 - 4.20 0.65 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

40.48 46.43 11.90 1.19 - 4.26 0.71 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

32.14 59.52 8.34 - - 4.23 0.59  มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=84) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

32.14 52.38 15.48 - - 4.17 0.67 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 25.40 55.16 17.86 0.79 0.79 4.03 0.73 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

26.19 60.71 13.10 - - 4.13 0.62 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

22.62 55.95 20.24 1.19 - 4.00 0.69 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

29.76 53.57 15.48 1.19 - 4.11 0.74 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

21.43 54.76 20.24 2.37 1.19 3.93 0.79 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

23.81 52.38 21.43 1.19 1.19 3.96 0.78 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.57 53.57 16.67 1.19 - 4.08 0.75 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

25.00 57.14 17.86 - - 4.07 0.65 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 22.62 57.14 20.24 - - 4.02 0.66 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 24.40 55.36 17.86 2.38 - 4.02 0.72 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

22.62 55.95 19.05 2.38 - 3.99 0.72 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

26.19 54.76 16.67 2.38 - 4.05 0.73 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

28.57 54.76 14.29 2.38 - 4.09 0.72 มาก 

 



62 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี

คา่เฉลี่ย 3.92 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78 และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.71 

ดังรายละเอียดตารางที่ 28 
 

ตารางที่ 28 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8.74 66.99 23.30 0.97 - 3.84 0.58 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 8.74 61.17 29.13 0.96 - 3.78 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 9.71 66.02 23.30 0.97 - 3.84 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 6.80 64.08 29.13 - - 3.78 0.56 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

27.18 54.56 17.48 0.78 - 4.08 0.69 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

27.18 60.19 12.63 - - 4.15 0.62 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

22.33 55.34 21.36 0.97 - 3.99 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.27 51.46 22.33 1.94 - 3.98 0.74 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

30.10 53.40 16.50 - - 4.14 0.67 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

32.04 51.46 15.53 0.97 - 4.15 0.71 

 

มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

35.92 43.69 17.48 2.91 - 4.13 0.80 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

23.30 48.54 27.18 0.97 - 3.94 0.74 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 16.50 60.19 22.33 0.97 - 3.92 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

16.83 51.46 28.96 2.43 0.32 3.82 0.74 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

15.53 52.43 31.07 0.97 - 3.83 0.69 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

15.53 58.25 22.33 2.91 0.97 3.84 0.75 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

12.62 41.75 37.86 6.80 0.97 3.58 0.83 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

16.50 43.69 37.86 1.94 - 3.75 0.75 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

24.27 52.43 22.33 0.97 - 4.00 0.71 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

16.50 55.35 27.18 0.97 - 3.87 0.68 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6.80 61.17 28.16 3.88 - 3.71 065 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 12.14 64.08 23.30 0.49 - 3.88 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.56 62.14 23.30 - - 3.91 0.61 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

9.71 66.02 23.30 0.97 - 3.84 0.59 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.53 59.22 24.27 0.98 - 3.89 0.66 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มี

คา่เฉลี่ย 4.15 รองลงมาด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.15 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มี

ค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 

ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.85 ดังรายละเอียด

ตารางที่ 29 
 

ตารางที่ 29 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=33) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9.09 66.67 24.24 - - 3.85 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 9.09 69.70 21.21 - - 3.88 0.54 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 9.09 72.73 18.18 - - 3.91 0.52 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 3.03 84.85 12.12 - - 3.91 0.38 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

26.67 61.21 12.12 - - 4.15 0.61 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

33.33 51.52 15.15 - - 4.18 0.68 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

30.30 54.55 15.15 - - 4.15 0.67 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

21.21 69.70 9.09 - - 4.12 0.55 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

21.21 69.70 9.09 - - 4.12 0.55 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

27.27 60.61 12.12 - - 4.15 0.62 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

30.30 54.55 15.15 - - 4.15 0.67 มาก 

         



65 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=33) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

9.09 72.73 18.18 - - 3.91 0.52 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 13.64 68.18 18.18 - - 3.95 0.56 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

9.09 75.76 15.15 - - 3.94 0.50 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

15.15 66.67 18.18 - - 3.97 0.58 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

15.15 75.76 9.09 - - 4.06 0.50 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

18.18 57.58 24.24 - - 3.94 0.66 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

9.10 72.70 18.20 - - 3.91 0.52 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

15.15 60.61 24.24 - - 3.91 0.63 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

12.12 81.82 6.06 - - 4.06 0.43 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 12.12 72.73 15.15 - - 3.97 0.53 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 21.21 69.70 9.09 - - 4.12 0.54 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

21.21 69.70 9.09 - - 4.12 0.55 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

21.21 69.70 9.09 - - 4.12 0.55 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

21.20 69.70 9.10 - - 4.12 0.55 มาก 

 

 



66 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร      

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย 4.08 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.23 

รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.02 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้าน

กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.91 ด้านเนื้อหาที่

เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78  ดังรายละเอียด

ตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=91) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12.09 69.23 18.68 - - 3.93 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 14.29 62.63 13.08 - - 3.91 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.09 65.93 20.88 1.10 - 3.89 0.60 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 7.69 64.84 25.27 2.20 - 3.78 0.61 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

30.55 56.04 13.19 0.22 - 4.17 0.65 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

32.97 54.95 12.08 - - 4.21 0.64 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

27.47 59.34 12.09 1.10 - 4.13 0.65 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

25.28 58.24 16.48 - - 4.08 0.64 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

29.67 53.85 16.48 - - 4.13 0.67 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

37.36 53.85 8.79 - - 4.29 0.62 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

34.07 54.95 10.98 - - 4.23 0.63 มาก 

         



67 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=91) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

21.98 53.85 

 

23.07 1.10 - 

 

3.97 0.71 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.98 53.48 23.44 0.92 0.18 3.96 0.71 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

19.78 61.54 18.68 - - 4.01 0.62 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

18.68 59.34 20.88 1.10 - 3.96 0.67 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

25.27 50.55 23.08 1.10 - 4.00 0.73 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

19.78 48.35 29.67 1.10 1.10 3.85 0.79 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

23.08 48.35 27.47 1.10 - 3.93 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

25.27 52.75 20.88 1.10 - 4.02 0.71 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

16.48 63.74 19.78 - - 3.97 0.60 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 16.48 60.44 23.08 - - 3.93 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 21.98 58.24 19.78 - - 4.02 0.65 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

21.98 58.24 19.78 - - 4.02 0.65 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

21.98 58.24 19.78 -  4.02 0.65 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

24.18 59.34 16.48 - - 4.08 0.64 มาก 

 



68 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตร 4 ปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก             

มีค่าเฉลี่ย 4.04 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยไดด้ังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.25 

รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร            

มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.71 ดังรายละเอียด

ตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาบัญช ี4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 13.59 66.99 19.42 - - 3.94 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 15.53 58.25 26.22 - - 3.89 0.64 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 15.53 66.02 18.45 - - 3.97 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.74 54.37 35.92 0.97 - 3.71 0.64 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

29.71 53.59 16.31 0.39 - 4.13 0.68 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.07 53.40 15.5 - - 4.16 0.67 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

26.21 55.34 18.45 - - 4.08 0.67 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.27 56.31 17.48 1.94 - 4.03 0.71 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

29.12 50.49 20.39 - - 4.09 0.70 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

37.86 52.43 9.71 - - 4.28 0.63 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

39.81 46.60 12.62 0.97 - 4.25 0.71 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=103) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

21.36 48.54 26.21 3.88 - 3.87 0.79 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 15.37 56.15 24.43 3.56 0.49 3.82 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

21.23 58.25 17.48 2.91 - 3.98 0.71 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

14.56 56.31 25.24 3.88 - 3.82 0.72 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

16.50 65.05 15.53 2.91 - 3.95 0.66 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

8.74 51.46 32.03 5.83 1.94 3.95 0.81 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

14.56 48.54 33.98 2.92 - 3.75 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

16.50 57.28 22.33 2.92 0.97 3.85 0.76 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

11.65 65.05 22.33 0.97 - 3.87 0.61 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 13.59 59.22 27.19 - - 3.86 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.56 61.65 22.82 0.97 - 3.90 0.64 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.56 60.19 24.28 0.97 - 3.88 0.65 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.56 63.11 21.36 0.97 - 3.91 0.63 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

20.39 64.08 14.56 0.97 - 4.04 0.63 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตร 2 ปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก             

มีค่าเฉลี่ย 4.12 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.18 

รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.06 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.05 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.02 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านคุณสมบัติ

ของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.9 ดังรายละเอียด       

ตารางที่ 32 
 

ตารางที่ 32 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาบัญช ี2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=120) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 15.83 72.50 10.00 1.67 - 4.02 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 20.00 67.50 10.83 1.67 - 4.06 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 19.17 60.00 20.00 0.83 - 3.98 0.65 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 16.67 62.50 20.83 - - 3.96 0.61 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

28.57 57.68 13.21 0.54 - 4.15 0.65 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

27.50 58.33 13.33 0.84 - 4.12 0.66 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

28.33 56.67 15.00 - - 4.13 0.65 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.17 60.83 15.00 - - 4.09 0.62 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

19.17 56.67 12.50 1.66 - 4.13 0.68 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

33.30 54.20 12.50 - - 4.20 0.65 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

38.33 42.50 18.33 0.84 - 4.18 0.76 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=120) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

18.33 60.00 21.67 - - 3.97 0.63 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 18.47 59.03 20.97 1.39 0.14 3.94 0.68 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

20.00 61.67 18.33 - - 4.02 0.62 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.67 57.50 18.33 2.50 - 3.98 0.71 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

18.33 60.84 20.00 0.83 - 3.97 0.65 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

15.83 55.84 24.17 3.33 0.83 3.82 0.76 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

16.67 58.33 23.33 1.67 - 3.90 0.68 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

18.33 60.00 21.67 - - 3.97 0.63 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

21.67 61.66 16.67 - - 4.05 0.62 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 21.67 59.16 19.17 - - 4.02 0.64 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 19.58 64.58 15.84 - - 4.03 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

19.17 65.00 15.83 - - 4.03 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

20.00 64.17 15.83 - - 4.04 0.60 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

25.00 61.70 13.30 - - 4.12 0.61 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์          

ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการจัดการเรยีนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3. 55 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.45 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 3.45 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.39 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 3.35 ดังรายละเอียดตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.03 57.58 31.82 6.06 1.52 3.55 0.73 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 3.03 46.97 42.42 7.58 - 3.45 0.68 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 3.03 39.39 46.97 10.61 - 3.35 0.71 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 3.03 48.48 37.88 6.06 4.55 3.39 0.84 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

23.03 51.82 21.82 2.72 0.61 3.94 0.78 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

21.21 54.55 21.21 3.03 - 3.94 0.74 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

19.70 54.55 21.20 3.03 1.52 3.88 0.81 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

22.73 46.97 25.75 4.55 - 3.88 0.81 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

24.24 50.00 22.72 1.52 1.52 3.94 0.82 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

27.27 53.03 18.18 1.52 - 4.06 0.72  มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

 

28.79 45.45 24.24 1.52 - 4.00 0.82 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

7.58 59.09 25.75 7.58 - 3.67 0.72 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 11.11 51.52 30.05 6.06 1.26 3.65 0.80 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

12.11 50.00 34.85 1.52 1.52 3.70 0.76 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

13.64 50.00 30.30 6.06 - 3.71 0.78 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

9.09 57.58 22.73 9.09 1.51 3.64 0.83 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

10.61 45.45 34.85 7.58 1.51 3.56 0.84 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

9.09 54.55 25.76 9.09 1.51 3.61 0.84 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

12.12 51.52 31.82 3.03 1.51 3.70 0.78 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

6.05 54.55 34.85 4.55 - 3.62 0.67 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 7.58 50.00 39.39 3.03 - 3.62 0.67 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 13.73 60.78 23.53 1.96 - 3.45 0.73 ปานกลาง 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.30 43.18 43.94 6.82 0.76 3.47 0.68 ปาน 

กลาง 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

4.55 43.94 45.45 6.06 - 3.44 0.79 ปาน

กลาง 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

13.64 39.39 40.91 3.03 3.03 3.57 0.88 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านกิจกรรม/

โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.04 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.71      

ดังรายละเอียดตารางที่ 34 
 

ตารางที่ 34 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=51) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.84 64.71 27.45 - - 3.80 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 7.84 64.71 27.45 - - 3.80 0.57 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 9.80 52.94 35.29 1.97 - 3.71 0.67 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 5.88 62.75 31.37 - - 3.75 0.56 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

34.51 47.45 16.86 1.18 - 4.15 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

39.22 45.10 15.68 - - 4.24 0.71 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

33.33 49.02 13.73 3.92 - 4.12 0.79 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

31.37 43.14 25.49 - - 4.06 0.76 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

27.45 60.78 9.81 1.96 - 4.14 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

41.18 39.22 19.60 - - 4.22 0.76 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

39.22 37.25 23.53 - - 4.16 0.78 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=51) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

25.49 49.02 23.53 1.96 - 3.98 0.76 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 20.59 58.50 19.93 0.98 - 3.99 0.67 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

19.61 64.70 15.69 - - 4.04 0.60 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.57 66.67 11.76 - - 4.10 0.57 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

23.53 52.94 23.53 - - 4.00 0.69 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

23.53 52.94 21.57 1.92 - 3.98 0.73 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

17.65 52.94 29.41 - - 3.88 0.68 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

17.65 60.78 17.65 3.92 - 3.92 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

19.61 64.70 15.69 - - 4.04 0.60 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 15.69 60.78 23.53 - - 3.92 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 15.69 55.88 26.47 1.96 - 3.85 0.70  

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

13.73 60.78 23.53 1.96 - 3.86 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

17.65 50.98 29.41 1.96 - 3.84 0.73 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.69 66.67 17.64 - - 3.98 0.58 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะพัฒนาการท่องเท่ียว 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้              

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.39 รองลงมาด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร        

มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 

4.12 ดังรายละเอียดตารางที่ 35 
 

ตารางที่ 35 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=139) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 25.16 67.10 7.74 - - 4.17 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 25.81 61.29 12.90 - - 4.12 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 32.90 50.32 16.13 0.65 - 4.15 0.70 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 27.74 57.42 14.84 - - 4.13 0.64 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

45.29 48.90 5.68 0.13 - 4.39 0.60 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

50.32 45.16 4.52 - - 4.46 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

41.94 50.96 7.10 - - 4.34 0.61 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

45.16 46.45 8.39 - - 4.37 0.63 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

43.87 52.26 3.87 - - 4.40 0.57 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

45.16 49.68 4.52 0.64 - 4.40 0.61 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=139) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

45.81 47.10 6.45 0.64 - 4.38 0.64 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

33.55 52.90 12.26 1.29 - 4.19 0.69 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 33.68 54.84 10.34 1.03 0.11 4.21 0.67 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

30.97 57.42 10.32 1.29 - 4.18 0.66 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

34.19 52.90 11.62 1.29 - 4.20 0.69 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

34.19 56.13 9.03 0.65 - 4.24 0.64 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

32.90 54.84 10.32 1.29 0.65 4.18 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

31.61 55.48 11.62 1.29 - 4.17 0.68 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

41.94 48.39 9.02 0.65 - 4.31 0.66 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

32.26 58.70 8.39 0.65 - 4.22 0.65 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 33.54 61.94 3.22 0.65 0.65 4.27 0.62 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 32.58 54.84 11.61 0.65 0.32 4.19 0.68 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

32.26 54.19 12.25 0.65 0.65 4.17 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

32.90 55.48 10.97 0.65 - 4.21 0.65 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

32.90 55.50 11.00 0.60 - 4.21 0.65 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านกจิกรรม/โครงการด้าน

วิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

4.14 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.14 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08                 

ดังรายละเอียดตารางที่ 36 
 

ตารางที่ 36 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=61) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 28.95 57.89 11.84 1.32 - 4.16 0.67 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 23.68 63.16 11.84 1.32 - 4.08 0.69 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 28.95 60.53 9.21 1.32 - 4.16 0.69 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 28.95 59.20 10.53 1.32 - 4.14 0.71 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

42.63 47.11 8.95 0.26 1.05 4.30 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

46.05 46.05 6.58 1.32 - 4.36 0.72 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

40.79 48.68 9.21 1.32 - 4.28 0.71 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

42.11 42.11 14.46 1.32 - 4.24 0.80 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

42.11 48.68 7.89 1.32 - 4.31 0.68 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

42.10 50.00 6.58 1.32 - 4.31 0.72 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

38.16 52.63 7.89 1.32 - 4.28 0.67 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=61) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

30.26 59.21 9.21 1.32 - 4.18 0.65 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 32.89 51.32 14.47 1.32 - 4.14 0.76 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

31.80 53.50 13.38 0.66 0.66 4.15 0.72 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

32.89 52.63 13.16 1.32 - 4.17 0.70 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

36.84 46.68 13.16 1.32 - 4.20 0.77 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

31.58 51.32 15.78 1.32 - 4.11 0.77 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

27.62 60.53 10.53 1.32 - 4.14 0.65 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.95 56.58 13.15 1.32 - 4.13 0.68 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

31.58 57.89 9.21 1.32 - 4.20 0.65 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 27.63 63.16 7.89 1.32 - 4.16 0.67 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 30.26 57.89 10.53 1.32 - 4.16 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

34.21 56.58 7.89 1.32 - 4.22 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

26.32 59.20 13.16 1.32 - 4.09 0.71 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

35.53 55.26 7.89 1.32 - 4.24 0.71 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร     มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.65 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 

3.63 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.57 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.53 ดังรายละเอียดตารางที่ 37 
 

ตารางที่ 37 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

      คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง             

      4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=72) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2.78 61.11 36.11 - - 3.67 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 4.17 54.17 41.66 - - 3.63 0.57 มาก 

3. เนื อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 4.17 47.22 45.83 2.78 - 3.53 0.63 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 5.56 45.83 48.61 - - 3.57 0.60 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

18.06 56.94 25.00 - - 3.93 0.66 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

16.67 54.17 28.33 0.83 - 3.87 0.68 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

13.89 54.16 30.56 1.39 - 3.81 0.68 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

13.89 50.00 33.33 2.78 - 3.75 0.73 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

18.05 54.17 27.78 - - 3.90 0.67 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

19.44 55.56 25.00 - - 3.94 0.67 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=72) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค้าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

23.61 48.61 27.78 - - 3.96 0.72 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

12.50 62.50 25.00 - - 3.88 0.60 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 8.10 52.78 37.27 1.85 - 3.67 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

9.72 55.56 34.72 - - 3.75 0.62 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

5.56 54.16 38.89 1.39 - 3.64 0.61 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

9.72 50.00 36.11 4.17 - 3.65 0.71 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

6.94 48.61 41.67 2.78 - 3.60 0.66 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

8.33 52.78 37.50 1.39 - 3.68 0.65 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

8.33 55.56 34.72 1.39 - 3.71 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

4.17 68.05 27.78 - - 3.76 0.52 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 2.78 59.72 37.50 - - 3.65 0.53 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 6.94 51.39 41.67 - - 3.65 0.61 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

6.90 51.40 41.70 - - 3.65 0.61 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

6.94 51.39 41.67 - - 3.65 0.61 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

8.33 55.56 36.11 - - 3.72 0.61 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

4.08 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการจัดการเรียนการสอน          

มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.69 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีคา่เฉลี่ย 

3.69 ด้านเนือ้หาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.61 และ ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ 

ดังรายละเอียดตารางที่ 38 
 

ตารางที่ 38 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง        

                 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=13) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 15.38 38.46 46.16 - - 3.69 0.75 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 15.38 30.77 46.16 7.69 - 3.54 0.88 มาก 

3. เนื อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 15.38 30.77 53.85 - - 3.61 0.77 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 7.69 53.85 38.46 - - 3.69 0.63 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

26.15 41.54 30.77 1.54 - 3.92 0.80 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

38.46 30.77 30.77 - - 4.07 0.86 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

14.38 46.16 38.46 - - 3.77 0.73 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

23.08 46.15 30.77 - - 3.92 0.76 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

30.77 38.46 23.08 7.69 - 3.92 0.95 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

23.08 46.15 30.77 - - 3.92 0.76 มาก 

6. การให้ค้าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

23.08 53.84 23.08 - - 4.00 0.71 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=13) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

38.46 38.46 23.08 - - 4.15 0.80 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 24.36 42.32 32.04 1.28 - 3.90 0.78 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

38.46 23.08 38.46 - - 4.00 0.91 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

7.69 61.54 30.77 - - 3.77 0.60 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

38.46 30.77 23.08 7.69 - 4.00 0.91 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

23.08 46.15 30.77 - - 3.92 0.76 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

23.08 30.77 46.15 - - 3.77 0.83 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

15.38 61.54 23.08 - - 3.92 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก้าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

23.08 53.84 23.08 - - 4.00 0.71 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 30.77 46.15 23.08 - - 4.08 0.76 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 26.92 46.16 26.92 - - 4.00 0.75 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

30.77 38.46 30.77 - - 4.00 0.82 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

23.08 53.84 23.08 - - 4.00 0.71 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

23.10 38.50 38.50 - - 4.15 0.80 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านผลสัมฤทธิ์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านการจัดการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.71       ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.66 และด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มี

คา่เฉลี่ย 3.65 ดังรายละเอียดตารางที่ 39 
 

ตารางที่ 39 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=110) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.75 71.25 25.00 - - 3.79 0.50 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 3.75 63.75 30.00 2.50 - 3.69 0.59 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 5.00 60.00 31.25 3.75 - 3.66 0.64 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 6.25 55.00 37.50 1.25 - 3.66 0.62 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

14.75 59.25 23.75 2.00 0.25 3.86 0.68 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

15.00 65.00 16.25 3.75 - 3.91 0.68 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

11.25 70.00 16.25 2.5 - 3.90 0.61 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

13.75 58.75 27.50 - - 3.86 0.63 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

16.25 48.75 33.75 1.25 - 3.80 0.72 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

17.50 53.75 25.00 2.50 1.25 3.84 0.79 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=110) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

20.00 52.50 26.25 1.25 - 93.91 0.72 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

7.50 52.50 37.50 

 

2.50 

 

- 

 

3.65 

 

0.66 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 12.92 52.71 31.25 2.92 0.21 3.75 0.72 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

11.25 61.25 26.25 1.25 - 3.83 0.63 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

13.75 55.00 27.50 3.75 - 3.79 0.72 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

16.25 52.50 28.75 2.50 - 3.83 0.73 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

11.25 50.00 32.50 6.25 - 3.66 0.76 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

12.50 45.00 38.75 2.50 1.25 3.65 0.78 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

12.50 52.50 33.75 1.25 - 3.76 0.68 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5.00 70.00 25.00 - - 3.80 0.51 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.75 55.00 35.00 1.25 - 3.71 0.64 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 12.50 56.88 29.37 1.25 - 3.81 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

12.50 57.50 30.00 - - 3.83 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

12.50 56.25 28.75 2.50 - 3.79 0.69 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

13.80 62.50 22.50 1.20 - 3.89 0.64 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.05 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านกจิกรรม/

โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.83 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านคุณสมบัติของผู้

เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีค่าเฉลี่ย 3.76 และ ดังรายละเอียดตารางที่ 40 
 

ตารางที่ 40 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรและ 

                 สิ่งแวดล้อม 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=69) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10.91 75.45 12.73 0.91 - 3.96 0.52 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.00 70.91 18.18 0.91 - 3.90 0.56 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 7.27 68.18 23.64 0.91 - 3.82 0.56 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 10.00 63.64 24.54 1.82 - 3.82 0.62 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

25.28 55.45 15.55 0.36 0.36 4.05 0.70 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

25.45 58.18 15.45 0.92 - 4.08 0.67 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

20.00 58.18 20.90 0.92 - 3.97 0.67 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

24.55 55.45 19.08 0.92 - 4.03 0.72 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

22.73 52.73 23.62 0.92 - 3.96 0.74 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

33.64 52.73 13.64 - - 4.20 0.66 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

30.91 51.82 15.45 1.82 - 4.41 0.93 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=69) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

12.73 

 

57.27 

 

30.00 

 

- 

 

- 

 

3.82 

 

0.63 

 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 13.48 54.70 27.42 3.34 1.06 3.76 0.76 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

14.55 63.63 21.82 - - 3.93 0.60 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

13.64 54.55 29.09 1.81 0.91 3.78 0.73 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

14.55 56.35 24.55 3.64 0.91 3.80 0.76 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

7.27 45.45 34.55 10.00 2.73 3.45 0.87 ปาน

กลาง 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

12.73 50.00 33.63 2.73 0.91 3.71 0.76 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

18.18 58.18 20.91 1.82 0.91 3.91 0.74 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

14.54 61.82 21.82 1.82 - 3.89 0.65 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.91 66.36 21.82 0.91 - 3.87 0.59 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 12.73 56.36 28.64 2.27 - 3.80 0.68 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

13.64 54.55 29.09 2.72 - 3.79 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

11.82 58.18 28.18 1.82 - 3.80 0.66 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

14.50 62.70 20.90 1.80 - 3.90 0.65 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา      

มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร            

มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90       

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา          

มีค่าเฉลี่ย 3.78 ดังรายละเอียดตารางที่ 41 
 

ตารางที่ 41 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=80) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14.49 68.12 17.39 - - 3.97 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 13.04 63.77 23.19 - - 3.90 0.60 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.49 62.32 23.19 - - 3.91 0.61 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 13.04 55.07 28.99 2.90 - 3.78 0.70 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

37.9 56.52 6.09 - - 4.31 0.58 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

42.03 55.07 2.90 - - 4.39 0.55 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

31.88 60.87 7.25 - - 4.25 0.58 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

33.33 53.63 13.04 - - 4.20 0.65 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

30.43 63.77 5.80 - - 4.25 0.55 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

49.28 49.28 1.44 - - 4.48 0.53 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.03 49.27 8.70 - - 4.33 0.63 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=80) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

27.54 46.38 

 

24.64 

 

1.44 - 

 

4.00 0.77 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 18.84 54.11 23.91 2.90 0.24 3.88 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

18.84 62.32 18.84 - - 4.00 0.62 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

18.84 53.62 24.64 2.90 - 3.88 0.74 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

20.29 59.42 18.84 1.45 - 3.98 0.68 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

14.49 47.83 27.53 8.70 1.45 3.65 0.89 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

17.39 47.83 31.88 2.90 - 3.80 0.76 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

23.19 53.62 21.74 1.45 - 3.96 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

13.04 62.32 24.64 - - 3.88 0.61 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 15.94 65.22 18.84 - - 3.97 0.59 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.49 60.87 24.64 - - 3.90 0.62 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.49 63.77 21.74 - - 3.93 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.49 57.97 27.54 - - 3.87 0.64 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

20.30 59.40 20.30 - - 4.00 0.64 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะศลิปศาสตร์ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้             

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.84 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.78 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.74 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.74 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.73 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.30 ดังรายละเอียดตารางที่ 42 
 

ตารางที่ 42 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=48) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 92.00 8.00 - - - 4.92 0.27 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 56.00 44.00 - - - 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 30.00 70.00 - - - 4.30 0.46 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

73.60 26.40 - - - 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

68.00 32.00 - - - 4.68 0.47 มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

90.00 10.00 - - - 4.90 0.30 มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

64.00 36.00 - - - 4.64 0.48 มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

68.00 32.00 - - - 4.68 0.47 มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

78.00 22.00 - - - 4.78 0.42 มากที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=48) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

74.00 26.00 - - - 4.47 0.44 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

76.00 24.00 - - - 4.76 0.43 

 

มากท่ีสุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 78.33 21.67 - - - 4.78 0.41 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

84.00 16.00 - - - 4.84 0.37 มากที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

76.00 24.00 - - - 4.76 0.43 มากที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

70.00 30.00 - - - 4.70 0.46 มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

76.00 24.00 - - - 4.76 0.43 มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

76.00 24.00 - - - 4.76 0.43 มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

88.00 12.00 - - - 4.88 0.33 มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

90.00 10.00 - - - 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 84.00 16.00 - - - 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 73.00 27.33 - - - 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

74.00 26.00 - - - 4.74 0.44 มากที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

72.00 28.00 - - - 4.72 0.45 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

82.00 18.00 - - - 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณา

การ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาด้าน

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านอาจารย์

ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียน

สอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.24 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 4.19 ดังรายละเอียดตารางที่ 43 
 

ตารางที่ 43 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตรบ์ูรณาการ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=87) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 60.67 23.60 15.73 - - 4.45 0.75 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 49.44 34.83 15.73 - - 4.34 0.74 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 37.08 44.94 17.98 - - 4.19 0.72 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 40.45 42.70 16.85 - - 4.24 0.73 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

50.79 36.63 12.58 - - 4.38 0.70 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

47.75 31.20 14.05 - - 4.34 0.71 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

51.69 35.96 12.35 - - 4.39 0.70 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

47.75 40.45 11.80 - - 4.36 0.68 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

51.69 35.96 12.35 - - 4.39 0.70 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

55.06 34.83 10.11 - - 4.45 0.67 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

50.56 39.33 10.11 - - 4.40 0.67 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=87) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

51.69 34.83 

 

 

13.48 

 

- 

 

- 4.38 0.72 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 51.50 35.77 12.36 0.37 - 4.38 0.71 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

43.82 41.57 14.61 - - 4.29 0.71 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

46.07 0.45 13.48 - - 4.32 0.70 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

55.06 31.46 13.48 - - 4.42 0.72 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

53.94 32.58 13.48 - - 4.40 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

52.81 37.08 8.99 1.12 - 4.42 0.70 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

57.30 31.46 10.12 1.12 - 4.45 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

68.54 20.22 1.24 - - 4.57 0.69 มากท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 52.80 35.96 11.24 - - 4.42 0.69 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 58.43 34.83 6.74 - - 4.52 0.62 มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

58.43 34.83 6.74 - - 4.52 0.62 มากที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

58.43 34.83 6.74 - - 4.52 0.62 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

57.30 35.96 6.74 - - 4.51 0.62 มากท่ีสุด 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

คา่เฉลี่ย 4.17 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.83 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มี

คา่เฉลี่ย 3.83 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.79 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้าน

โครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  มีค่าเฉลี่ย 3.67 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 44 
 

ตารางที่ 44 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา  

                เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=22) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 66.67 33.33 - - 3.67 0.48 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 4.17 58.33 37.50 - - 3.67 0.56 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.50 54.17 33.33 - - 3.79 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.33 50.00 41.67 - - 3.67 0.64 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

20.83 68.33 10.84 - - 4.10 0.56 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

33.33 50.00 16.67 - - 4.17 0.70 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

20.83 66.67 12.50 - - 4.08 0.58 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

12.50 79.17 8.33 - - 4.04 0.46 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

16.67 75.00 8.33 - - 4.08 0.50 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

20.83 70.84 8.33 - - 4.13 0.54 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=22) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

29.17 58.33 12.50 - - 4.17 0.64 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

8.33 66.67 

 

25.00 - - 3.83 0.56 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 5.25 69.44 24.31 - - 3.82 0.52 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

8.33 75.00 16.67 - - 3.92 0.50 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

4.17 58.33 37.50 - - 3.67 0.56 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 87.50 12.50 - - 3.87 0.34 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

12.50 50.00 37.50 - - 3.75 0.68 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

8.33 66.67 25.00 - - 3.83 0.56 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

4.17 79.16 16.67 - - 3.88 0.45 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

4.17 75.00 20.83 - - 3.83 0.48 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 4.17 70.83 25.00 - - 3.79 0.51 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 20.83 66.67 12.50 - - 4.08 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

20.83 66.67 12.50 - - 4.08 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

20.83 66.67 12.50 - - 4.08 0.59 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

12.50 66.67 20.83 - - 3.92 0.58 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา        

มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.47 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.27 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านการให้บริการ

ของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการจัดการเรียนการสอน         

มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา            

มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 

ดังรายละเอียดตารางที่ 45 
 

ตารางที่ 45 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา  

                เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6.67 80.00 13.33 - - 3.93 0.46 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 20.00 60.00 20.00 - - 4.00 0.65 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 26.67 53.33 20.00 - - 4.07 0.70 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 26.67 53.33 20.00 - - 4.07 0.70 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

42.64 53.33 4.00 - - 4.39 0.57 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

46.67 53.33 - - - 4.47 0.52 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

40.00 53.33 6.67 - - 4.33 0.62 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

53.33 33.33 13.34 - - 4.40 0.74 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

26.67 73.33 - - - 4.27 0.46 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

46.67 53.33 - - - 4.47 0.52 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

53.33 46.67 - - - 4.53 0.52 มาก

ที่สดุ 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

33.33 

 

53.33 

 

13.34 

 

- 

 

- 

 

4.20 

 

0.68 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 37.78 46.67 13.33 2.22 - 4.20 0.75 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

46.66 46.67 6.67 - - 4.40 0.63 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

13.34 80.00 6.67 - - 4.00 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

46.67 33.33 20.00 - - 4.27 0.80 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

40.00 40.00 20.00 - - 4.20 0.77 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

40.00 40.00 20.00 - - 4.20 0.77 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

40.00 40.00 13.33 6.67 - 4.13 0.92 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

33.33 60.00 6.67 - - 4.27 0.59 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 40.00 46.67 13.33 - - 4.27 0.70 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.63 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์

ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร          

มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 และด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 3.68 ดังรายละเอียดตารางที่ 46 
 

ตารางที่ 46 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

                สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=19) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10.53 78.95 10.52 - - 4.00 0.47 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.53 68.42 21.05 - - 3.89 0.57 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 10.53 57.89 31.58 - - 3.79 0.63 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 5.26 68.42 26.32 - - 3.79 0.54 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

22.10 58.95 18.95 - - 4.03 0.64 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

21.05 57.90 21.05 - - 4.00 0.67 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

10.53 73.68 15.79 - - 3.95 0.52 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

26.32 42.10 31.58 - - 3.94 0.78 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

26.32 63.16 10.52 - - 4.16 0.62 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

26.32 57.89 15.79 - - 4.10 0.66 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

26.32 57.59 15.79 - - 4.10 0.66 มาก 



99  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=19) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

15.79 

 

42.11 

 

36.84 

 

5.26 

 

- 

 

3.68 

 

0.82 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 13.16 57.02 28.94 0.88 - 3.82 0.66 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

15.79 52.63 31.58 - - 3.84 0.69 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

10.52 63.16 26.32 - - 3.84 0.60 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

15.79 57.89 26.32 - - 3.89 0.66 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

10.53 63.16 21.05 5.26 - 3.79 0.71 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

15.79 52.63 31.58 - - 3.84 0.69 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

10.53 52.63 36.84 - - 3.74 0.65 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5.26 73.68 21.06 - - 3.84 0.50 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.53 68.42 21.05 - - 3.89 0.57 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 13.16 65.79 21.05 - - 3.92 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

10.53 68.42 21.05 - - 3.92 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

15.79 63.16 21.05 - - 3.95 0.62 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.79 78.95 5.26 - - 4.10 0.46 มาก 

 

 



001  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ยได้ดงันี้ ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของ

หลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.95 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการจัดการเรยีนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการให้ค าปรกึษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.70 และด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.60 ดังรายละเอียดตารางที่ 47 
 

ตารางที่ 47 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

                สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5.00 70.00 25.00 - - 3.80 0.52 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 5.00 50.00 45.00 - - 3.60 0.60 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 10.00 65.00 20.00 5.00 - 3.80 0.70 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 5.00 65.00 25.00 5.00 - 3.70 0.66 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

30.00 50.00 19.00 1.00 - 4.09 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

25.00 55.00 20.00 - - 4.05 0.69 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

20.00 60.00 20.00 - - 4.00 0.65 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

30.00 55.00 15.00 - - 4.15 0.67 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

35.00 45.00 20.00 - - 4.15 0.75 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

40.00 35.00 20.00 5.00 - 4.10 0.91 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

20.00 50.00 30.00 - - 3.90 0.72 มาก 



1 10  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

15.00 

 

55.00 

 

30.00 

 

- 

 

- 

 

3.95 

 

0.94 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.67 50.00 27.50 0.83 - 3.94 0.77 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

20.00 60.00 20.00 - - 4.10 0.91 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

20.00 40.00 35.00 5.00 - 3.75 0.85 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

25.00 45.00 30.00 - - 3.95 0.76 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

20.00 35.00 45.00 - - 3.75 0.79 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

30.00 55.00 15.00 - - 4.15 0.67 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

15.00 65.00 20.00 - - 3.95 0.60 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

20.00 55.00 25.00 - - 3.95 0.69 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 15.00 55.00 30.00 - - 3.85 0.67 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.00 45.00 25.00 5.00 - 3.90 0.85 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

25.00 45.00 25.00 5.00 - 3.90 0.85 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

25.00 45.00 25.00 5.00 - 3.90 0.85 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

15.00 65.00 20.00 - - 3.95 0.60 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านกิจกรรม/โครงการ

ด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 4.26          

ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีคา่เฉลี่ย 4.21 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10       

ดังรายละเอียดตารางที่ 48 
 

ตารางที่ 48 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ป ี

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=98) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 25.81 58.06 16.13 - - 4.10 0.65 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 25.81 61.29 19.20 - - 4.13 0.62 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 29.03 51.62 19.35 - - 4.10 0.70 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 25.81 58.06 16.13 - - 4.10 0.65 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

41.94 45.16 10.32 2.58 - 4.26 0.75 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

41.94 41.94 16.12 - - 4.26 0.73 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

41.94 45.16 12.90 - - 4.29 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

38.71 48.39 6.45 6.45 - 4.19 0.83 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

35.48 48.39 12.90 3.23 - 4.16 0.78 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

51.60 41.94 3.23 3.23 - 4.42 0.72 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

45.16 45.16 6.45 3.23 - 4.32 0.75 มาก 



1 30  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=98) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

32.26 58.06 

 

9.68 - 

 

- 4.23 

 

 

0.62 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 36.02 50.00 12.90 1.08 - 4.21 0.70 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

35.48 48.39 16.13 - - 4.19 0.70 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

32.26 61.29 6.45 - - 4.26 0.58 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

35.48 54.84 6.45 3.23 - 4.22 0.72 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

32.26 48.39 16.13 3.22 - 4.10 0.79 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

41.94 41.93 16.13 - - 4.26 0.73 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

38.71 45.16 16.13 - - 4.23 0.72 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

32.26 61.29 6.45 - - 4.26 0.57 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 29.03 64.52 6.45 - - 4.23 0.56 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 33.87 56.45 9.68 - - 4.24 0.62 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

32.26 58.06 9.68 - - 4.23 0.62 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

35.48 54.84 9.68 - - 4.26 0.63 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

32.26 54.84 12.90 - - 4.19 0.65 มาก 

 

 



1 40  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา        

มีค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.81 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.72         

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.71 และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.67      

ดังรายละเอียดตารางที่ 49 
 

ตารางที่ 49 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=31) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7.14 66.33 26.53 - - 3.81 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 5.10 64.29 28.57 2.04 - 3.72 0.59 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 5.10 64.26 27.55 3.06 - 3.71 0.61 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 5.10 69.39 25.51 - - 3.80 0.52 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

13.67 65.10 20.82 0.41 - 3.92 0.60 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

16.33 67.35 16.32 - - 4.00 0.57 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

11.22 70.41 18.37 - - 3.93 0.54 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

9.19 60.20 29.59 1.02 - 3.77 0.62 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

15.31 63.27 20.40 1.02 - 3.93 0.63 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

16.32 64.29 19.39 - - 3.97 0.60 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

15.31 62.24 22.45 - - 3.93 0.61 มาก 

         



1 50  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=31) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

9.18 65.31 23.47 2.04 - 3.82 0.65 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 11.73 62.76 23.47 1.70 0.34 3.84 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

10.20 68.37 18.37 2.04 1.02 3.85 0.66 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

10.20 68.37 20.41 1.02 - 3.87 0.62 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

14.29 62.24 22.45 1.02 - 3.90 0.63 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

8.16 60.20 27.56 4.08 - 3.72 0.67 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

13.27 56.12 28.57 2.04 - 3.81 0.68 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

14.29 61.22 23.47 1.02 - 3.89 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

8.16 66.33 24.49 1.02 - 3.82 0.58 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 3.06 62.24 33.67 1.02 - 3.67 0.55 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 9.18 66.33 23.98 0.51 - 3.84 0.57 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

8.16 66.33 24.49 1.02 - 3.82 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

10.20 66.33 23.47 - - 3.87 0.57 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

10.20 63.27 25.51 1.02 - 3.83 0.61 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้าน

กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการจัดการเรียนการสอน          

มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.05 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.05 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.00 และ ดังรายละเอียดตารางที่ 50 
 

ตารางที่ 50 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิัล 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=36) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 27.03 62.16 10.81 - - 4.16 0.60 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 24.32 56.76 18.92 - - 4.05 0.66 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 18.92 62.16 18.92 - - 4.00 0.62 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 24.32 59.46 16.22 - - 4.08 0.64 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

29.73 51.89 18.38 - - 4.11 0.69 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

35.14 48.65 16.21 - - 4.19 0.70 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

24.32 54.05 21.63 - - 4.03 0.69 มาก 

 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

32.43 48.65 18.92 - - 4.14 0.71 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

27.03 56.76 16.21 - - 4.11 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

29.73 51.35 18.92 - - 4.11 0.70 มาก 

         



1 70  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=36) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

35.14 54.05 10.81 - - 4.24 0.64 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

35.14 54.05 

 

10.81 - - 4.24 0.64 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 28.83 52.70 18.02 0.45 - 4.09 0.69 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

35.15 40.54 24.32 - - 4.11 0.77 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

29.73 59.46 10.81 - - 4.19 0.62 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

27.03 51.35 21.62 - - 4.05 0.70 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

27.03 56.73 13.51 2.70 - 4.08 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

24.33 54.05 21.62 - - 4.03 0.69 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

29.73 54.05 16.22 - - 4.14 0.67 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

29.73 51.35 18.92 - - 4.11 0.70 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 27.03 51.35 21.62 - - 4.05 0.70 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 29.73 55.41 14.86 - - 4.15 0.65 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

29.73 54.05 16.22 - - 4.14 0.67 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

2973 56.76 13.51 - - 4.16 0.65 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

32.40 48.60 18.90 - - 4.14 0.71 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : วทิยาลัยบริหารศาสตร์ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร      

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก      

มีค่าเฉลี่ย 3.72 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.86 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านการจัดการเรียนการสอน           

มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา          

มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ดังรายละเอียดตารางที่ 51 
 

ตารางที่ 51 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                วิทยาลัยบรหิารศาสตร ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=109) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.58 58.72 36.70 - - 3.68 0.56 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 5.50 57.80 36.70 - - 3.69 0.57 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 6.42 60.55 32.11 0.92 - 3.72 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 9.17 51.38 39.45 - - 3.70 0.63 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

15.42 55.78 28.07 0.55 0.18 3.86 0.67 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

17.43 55.96 25.68 0.92 - 3.90 0.68 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

19.27 49.53 30.28 0.92 - 3.87 0.72 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

10.09 59.63 30.28 - - 3.80 0.61 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

14.68 57.80 26.60 0.92 - 3.86 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

15.60 55.96 27.52 0.92 - 3.85 0.70 มาก 

         



1 90  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=109) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

11.00 62.39 25.69 0.92 - 3.83 0.62 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

11.93 53.21 34.86 - - 3.77 0.65 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 9.79 58.10 31.04 1.07 - 3.77 0.63 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

12.84 55.05 32.11 - - 3.81 0.65 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

11.00 60.56 27.52 0.92 - 3.82 0.63 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

11.92 51.38 36.70 - - 3.75 0.65 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

7.34 65.14 25.69 1.83 - 3.78 0.60 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

8.26 56.88 33.94 0.92 - 3.72 0.62 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

7.34 59.63 30.28 2.75 - 3.72 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

9.17 59.64 31.19 - - 3.78 0.60 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 9.17 60.55 30.28 - - 3.79 0.59 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 8.72 61.46 29.82 - - 3.79 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

9.17 61.47 29.36 - - 3.80 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

8.26 61.46 30.28 - - 3.78 0.58 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

7.30 57.80 33.90 0.90 - 3.72 0.61 มาก 

 



011  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ท้องถิ่น หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.70       

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.70 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.62 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.62 ดังรายละเอียดตารางที่ 52 
 

ตารางที่ 52 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 วิทยาลัยบรหิารศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=102) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6.86 61.77 30.39 0.98 - 3.75 0.59 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 3.92 62.75 32.35 0.98 - 3.70 0.56 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 4.90 54.90 37.26 2.94 - 3.62 0.60 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 2.94 57.84 37.26 1.96 - 3.62 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

10.98 57.45 30.20 1.37 - 3.86 0.85 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

10.78 57.84 29.42 1.96 - 3.77 0.66 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

8.82 62.75 27.45 0.98 - 3.79 0.60 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

11.76 52.94 34.32 0.98 - 3.75 0.67 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

9.80 59.80 28.44 1.96 - 3.77 0.64 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

13.73 54.90 30.39 0.98 - 4.12 0.94 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

12.75 52.94 34.31 - - 3.78 0.65 มาก 

         



1 11  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=102) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

8.82 57.90 

 

34.32 1.96 

 

- 3.71 0.65 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 7.03 59.32 31.86 1.63 0.16 3.71 0.62 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.88 64.71 29.41 - - 3.76 0.55 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

5.88 62.75 28.43 2.94 - 3.71 0.62 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

6.86 57.84 34.32 0.98 - 3.71 0.61 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

7.84 55.88 31.38 3.92 0.98 3.66 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

5.88 59.80 32.36 1.96 - 3.70 0.61 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

9.80 54.90 35.30 - - 3.75 0.62 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5.88 58.82 34.32 0.98 - 3.70 0.59 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6.86 57.84 33.34 1.96 - 3.70 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 6.86 59.32 30.88 2.94 - 3.70 0.64 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

6.86 56.86 33.34 2.94 - 3.68 0.65 มา 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

6.86 61.76 28.44 2.94 - 3.63 0.63 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

3.90 64.70 29.40 2.00 - 3.71 0.57 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : วทิยาลัยพลังงานทดแทน 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร          

มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา      

มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 

ดังรายละเอียดตารางที่ 53 
 

ตารางที่ 53 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                วิทยาลัยพลังงานทดแทน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=82) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 17.07 70.73 12.20 - - 4.05 0.54 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.98 67.07 21.95 - - 3.89 0.57 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 10.98 69.51 19.51 - - 3.91 0.55 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 15.85 60.98 21.95 1.22 - 3.91 0.65 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

32.68 58.54 8.54 0.24 - 4.24 0.61 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

39.02 56.10 4.88 - - 4.34 0.57 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

31.70 59.76 7.32 1.22 - 4.22 0.63 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

35.37 54.87 9.76 - - 4.26 0.62 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

25.61 63.41 10.98 - - 4.15 0.59 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

31.70 58.54 9.76 - - 4.22 0.61 มาก 

         



1 31  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=82) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

31.71 50.00 14.63 3.66 - 4.10 0.78 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

23.17 59.76 

 

17.07 - - 4.06 0.64 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.75 53.25 22.36 2.64 - 3.94 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

24.39 57.32 17.07 1.22 - 4.05 0.68 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

24.39 50.00 25.61 - - 3.99 0.71 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

20.73 56.10 21.95 1.22 - 3.96 0.69 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

17.07 50.00 28.05 4.88 - 3.79 0.78 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

21.95 51.22 21.95 4.88 - 3.90 0.80 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

21.95 54.88 19.51 3.66 - 3.95 0.75 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

24.39 46.34 29.27 - - 3.95 0.74 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 19.51 56.10 24.39 - - 3.95 0.66 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 20.12 52.44 26.22 1.22 - 3.91 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

24.39 50.00 25.61 - - 3.99 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

15.85 54.88 26.83 2.44 - 3.84 0.71 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

23.20 46.30 30.50 - - 3.93 0.73 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : มหาวทิยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.40 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.27 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา         

มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.07 ดังรายละเอียดตารางที่ 54 
 

ตารางที่ 54 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 20.00 73.33 6.67 - - 4.13 0.52 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 33.33 60.00 6.67 - - 4.27 0.59 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 20.00 66.67 13.33 - - 4.06 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 26.66 66.67 6.67 - - 4.20 0.56 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

60.00 37.33 2.67 - - 4.57 0.55 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

60.00 40.00 - -  4.60 0.51 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.49 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.49 มาก

ท่ีสุด 

         



1 51  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=15) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

60.00 33.33 6.67 - - 4.53 0.64 มาก

ที่สดุ 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

40.00 60.00 - - - 4.40 

 

0.51 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 51.11 35.56 12.22 1.11 - 4.37 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

40.00 60.00 - - - 4.40 0.51 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

66.66 20.00 6.67 6.67 - 4.47 0.92 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

53.34 33.33 13.33 - - 4.40 0.74 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

46.67 33.33 20.00 - - 4.27 0.80 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

46.67 26.66 26.67 - - 4.20 0.86 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

53.33 40.00 6.67 - - 4.47 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

40.00 46.67 13.33 - - 4.27 0.70 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 33.33 60.00 6.67 - - 4.27 0.59 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 33.34 63.33 3.33 - - 4.30 0.53 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

33.33 60.00 6.67 - - 4.27 0.59 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.49 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

53.33 46.67 - - - 4.53 0.52 มาก

ที่สุด 

 



1 61  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้     

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์          

ที่ปรึกษา มีคา่เฉลี่ย 4.33 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.30 ด้านผลสัมฤทธิ์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00  ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.00 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ย 3.95 ดังรายละเอียดตารางที่ 55 
 

ตารางที่ 55 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาระบบสารสนเทศทาง  

                ธุรกิจ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=21) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9.52 50.96 9.52 - - 4.00 0.45 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 4.76 90.48 4.76 - - 4.00 0.32 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 23.81 66.67 9.52 - - 4.14 0.57 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 4.76 85.72 9.52 - - 3.95 0.38 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

37.14 55.24 7.62 - - 4.30 0.60 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

23.81 66.67 9.52 - - 4.14 0.57 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

38.10 52.38 9.52 - - 4.29 0.64 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

42.86 52.38 4.76 - - 4.38 0.59 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

47.62 42.86 9.52 - - 4.38 0.67 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

33.34 61.90 4.76 - - 4.29 0.56 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.86 47.62 9.52 - - 4.33 0.66 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=21) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

23.81 

 

66.67 

 

9.52 

 

- 

 

- 

 

4.14 

 

0.57 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 32.54 62.70 4.76 - - 4.28 0.55 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

23.81 76.19 - - - 4.24 0.44 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

38.10 52.38 9.52 - - 4.29 0.64 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

33.34 61.90 4.76 - - 4.29 0.56 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

38.10 52.38 9.52 - - 4.29 0.64 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

38.10 57.14 4.76 - - 4.33 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

23.81 76.19 - - - 4.24 0.44 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

19.05 76.19 4.76 - - 4.14 0.49 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 28.58 61.90 9.52 - - 4.19 0.60 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 28.57 71.43 - - - 4.29 0.46 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

28.57 71.43 - - - 4.29 0.46 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

28.57 71.43 - - - 4.29 0.46 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

38.10 57.14 4.76 - - 4.33 0.58 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา     

มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านการจัดการเรยีนการ

สอน มีคา่เฉลี่ย 4.32 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.24        

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.19 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.16     

ดังรายละเอียดตารางที่ 56 
 

ตารางที่ 56 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ  

                ท่องเที่ยว 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 35.14 62.16 2.70 - - 4.32 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 29.73 70.27 - - - 4.30 0.46 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 29.73 56.76 13.51 - - 4.16 0.65 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 29.73 59.46 10.81 -  4.19 0.62 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

51.35 45.41 3.24 - - 4.48 0.56 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

40.54 56.76 2.70 - - 4.38 0.55 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

51.35 43.24 5.41 - - 4.46 0.61 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

54.05 43.25 2.70 - - 4.51 0.56 มาก 

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

54.05 43.25 2.70 - - 4.51 0.56 มาก 

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

56.76 40.54 2.70 - - 4.54 0.56 มาก 

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

54.05 43.25 2.70 - - 4.51 0.56 มาก

ที่สดุ 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

40.54 

 

45.95 13.51 

 

- 

 

- 

 

4.27 

 

0.69 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 43.24 45.95 10.81 - - 4.32 0.67 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

40.09 50.00 7.65 1.35 0.90 4.27 0.74 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

40.54 45.95 8.11 5.40 - 4.22 0.82 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

43.24 43.24 10.82 2.70 - 4.27 0.77 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

43.24 48.65 5.41 2.70 - 4.30 0.81 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

37.84 54.05 5.41 2.70 - 4.24 0.79 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

32.43 62.16 5.41 - - 4.27 0.56 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

43.24 48.65 8.11 - - 4.35 0.63 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 37.84 48.65 13.51 - - 4.24 0.68 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 47.30 47.30 5.40 - - 4.42 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

45.95 48.65 5.40 - - 4.41 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

48.65 45.95 5.40 - - 4.43 0.60 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

56.80 35.10 8.10 - - 4.49 0.65 มาก 

 

 



021  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา      

มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 

3.71 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.64 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.57 ดังรายละเอียดตารางที่ 57 
 

ตารางที่ 57 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวทิยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=14) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7.14 71.43 21.43 - - 3.86 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 7.14 64.29 21.43 7.14 - 3.71 0.73 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 7.14 64.29 14.29 7.14 7.14 3.57 0.63 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.29 42.86 35.71 7.14 - 3.64 0.84 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

24.29 48.56 21.43 4.29 1.43 3.90 0.87 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

28.57 50.00 14.29 7.14 - 4.00 0.88 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

21.43 50.00 21.43 7.14 - 3.79 0.74 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

28.57 42.86 21.43 7.14 - 3.93 0.92 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

28.57 42.86 21.43 7.14 - 3.93 0.92 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

14.29 57.14 28.57 - - 3.86 0.66 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.86 35.71 21.43. - - 4.21 0.80 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=14) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

14.29 

 

57.14 

 

21.43 

 

7.14 

 

- 

 

3.79 

 

0.80 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.43 57.14 19.05 2.38 - 3.98 0.71 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

28.57 57.14 14.29 - - 4.14 0.66 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

14.29 42.86 35.71 7.14 - 3.64 0.84 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

14.29 57.14 21.43 7.14 - 3.79 0.80 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

21.43 50.00 28.57 - - 3.93 0.73 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

28.57 64.29 7.14 - - 4.21 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

21.43 71.43 7.14 - - 4.14 0.53 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

7.14 71.43 21.43 - - 3.86 0.53 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 7.14 78.58 7.14 7.14 - 3.86 0.66 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.29 53.57 32.14 - - 3.82 0.67 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.29 57.14 28.57 - - 3.86 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.29 50.00 37.71 - - 3.79 0.70 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

14.29 64.29 21.42 - - 3.93 0.62 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.07 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.93 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.90 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีคา่เฉลี่ย 3.86 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 58 
 

ตารางที่ 58 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 

                ผลิตพืช 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 17.24 72.42 10.34 - - 4.07 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 13.79 62.07 24.14 - - 3.90 0.62 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 13.79 65.52 20.69 - - 3.93 0.59 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 10.34 65.52 24.14 - - 3.86 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

35.17 58.62 6.21 - - 4.29 0.58 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.03 68.97 - - - 4.31 0.47 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

31.03 62.07 6.90 - - 4.24 0.58 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

34.48 55.18 10.34 - - 4.24 0.64 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

41.38 48.28 10.34 - - 4.31 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

37.93 58.62 3.45 - - 4.34 0.55 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

51.73 34.48 13.79 - - 4.38 0.73 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

10.34 

 

75.87 

 

13.79 

 

- 

 

- 

 

3.97 

 

0.50 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 13.79 75.87 10.34 - - 4.03 0.50 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

10.34 71.84 16.67 1.15 - 3.91 0.56 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

10.34 68.97 20.69 - - 3.90 0.56 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

10.34 68.97 17.24 3.45 - 3.86 0.64 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

6.90 72.41 17.24 3.45 - 3.83 0.60 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

10.34 65.52 24.14 - - 3.86 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

10.34 79.32 10.34 - - 4.00 0.46 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

17.24 72.42 10.34 - - 4.07 0.53 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 20.69 62.07 17.24 - - 4.03 0.63 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.24 72.42 10.34 - - 4.07 0.53 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

17.24 72.41 10.34 - - 4.07 0.53 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

17.24 72.42 10.34 - - 4.07 0.53 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

20.69 72.41 6.90 - - 4.14 0.52 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.19 

รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน

ต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.10             

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.89 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.85 และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.81 ดังรายละเอียดตารางที่ 59 
 

ตารางที่ 59 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=27) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 18.52 70.37 11.11 - - 4.07 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 14.81 59.26 25.93 - - 3.89 0.64 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.81 55.56 29.63 - - 3.85 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.81 62.97 22.22 - - 3.93 0.62 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

25.19 47.41 27.40 - - 3.98 0.73 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

25.93 51.85 22.22 - - 40.4 0.71 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

14.81 55.56 29.63 - - 3.85 0.66 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

25.93 40.74 33.33 - - 3.93 0.78 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

22.22 55.56 22.22 - - 4.00 0.68 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

37.04 33.33 29.63 - - 4.07 0.83 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

37.04 40.74 22.22 - - 4.15 0.77 มาก 

         



1 52  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=27) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

22.22 77.79 11.11 - - 4.11 0.58 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 30.86 48.15 20.99 - - 4.10 0.72 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

33.33 51.86 14.81 - - 4.19 0.68 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

18.52 59.26 22.22 - - 3.96 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

29.63 48.15 22.22 - - 4.07 0.73 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

40.74 40.74 18.52 - - 4.22 0.75 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

33.33 48.15 18.52 - - 4.15 0.72 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

29.63 40.74 29.63 - - 4.00 0.78 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

29.63 48.15 18.52 3.70 - 4.04 0.81 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 14.81 55.56 25.93 3.70 - 3.81 0.74 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 37.04 48.15 11.11 3.70 - 4.16 0.78 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

37.04 48.15 11.11 3.70 - 4.16 0.79 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

37.04 48.15 11.11 3.70 - 4.16 0.79 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

25.93 51.85 18.52 3.70 - 4.00 0.78 มาก 

 

 



1 62  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้

ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีคา่เฉลี่ย 4.74 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 

4.59 ด้านวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านการให้บริการ

ของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑติที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.26 และด้านโครงสรา้งของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.21 ดังรายละเอียดตารางที่ 60 
 

ตารางที่ 60 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ 

                เทคโนโลยีอาหาร 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=19) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 42.11 57.89 - - - 4.42 0.51 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 26.32 68.42 5.26 - - 4.21 0.54 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 42.11 57.89 - - - 4.42 0.51 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 31.58 68.42 - - - 4.32 0.48 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

58.95 41.05 - - - 4.59 0.49 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

68.42 31.58 - - - 4.68 0.48 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

52.63 47.37 - - - 4.53 0.51 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

52.63 47.37 - - - 4.53 0.51 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

57.89 42.11 - - - 4.58 0.51 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

63.16 36.84 - - - 4.63 0.50 มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

73.68 26.32 - - - 4.74 0.45 มาก

ที่สดุ 



1 72  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=19) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

36.84 

 

57.89 

 

5.26 

 

- 

 

- 

 

4.32 0.58 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 43.86 52.63 2.63 0.88 - 4.39 0.59 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

42.11 57.89 - - - 4.42 0.51 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

31.58 68.42 - - - 4.32 0.48 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

52.63 47.37 - - - 4.53 0.51 มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

47.37 36.84 10.53 5.26 - 4.26 0.87 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

36.85 57.89 5.26 - - 4.32 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

52.63 47.37 - - - 4.53 0.51 มาก

ท่ีสุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

31.58 63.16 5.26 - - 4.26 0.56 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 36.85 57.89 5.26 - - 4.32 0.58 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 34.21 63.16 2.63 - - 4.32 0.53 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

31.58 63.16 5.26 - - 4.26 0.56 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

36.84 63.16 - - - 4.37 0.50 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

57.89 42.11 - - - 4.58 0.51 มาก

ที่สดุ 

 

 



1 82  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร     

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.21 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.41 

รองลงมาด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.12 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07       

ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ดังรายละเอียด

ตารางที่ 61 
 

ตารางที่ 61 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 27.59 55.17 17.24 - - 4.10 067 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 24.14 55.17 20.69 - - 4.03 0.68 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 31.03 51.72 17.24 - - 4.14 0.69 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 24.14 58.62 13.79 3.45 - 4.03 0.73 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

27.59 51.72 20.69 - - 4.07 0.70 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

26.90 61.38 10.34 1.38 - 4.14 0.64 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

20.69 72.41 6.90 - - 4.14 0.52 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

31.03 55.18 13.79 - - 4.17 0.66 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

27.59 62.07 3.45 6.90 - 4.10 0.77 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

27.59 65.51 6.90 - - 4.21 0.56 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

48.28 44.82 6.90 - - 4.41 0.63 มาก 

         



1 92  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=29) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

34.48 48.28 13.79 3.45 - 4.14 0.79 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 32.76 48.28 17.24 1.72 - 4.12 0.75 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

44.83 34.48 17.24 3.45 - 4.21 0.86 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

27.59 58.62 13.79 - - 4.14 0.64 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

34.48 48.28 17.24 - - 4.17 0.71 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

27.59 48.27 20.69 3.45 - 4.00 0.80 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

31.03 48.28 20.69 - - 4.10 0.72 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

31.04 51.72 13.79 3.45 - 4.10 0.77 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

41.37 55.17 3.45 - - 4.38 0.56 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 34.48 62.07 3.45 - - 4.31 0.54 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 37.93 55.17 6.90 - - 4.31 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

37.93 55.17 6.90 - - 4.31 0.60 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

37.93 55.17 6.90 - - 4.31 0.60 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

33.93 44.83 17.24 - - 4.21 0.73 มาก 

 

 



031  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี  หลักสูตร 4 ปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก             

มีค่าเฉลี่ย 4.19 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.42 

รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.17 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.13 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.06 ด้านวัตถุประสงคข์อง

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.04 และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.98 ดังรายละเอียดตารางที่ 62 
 

ตารางที่ 62 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=53) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 16.98 69.81 13.21 - - 4.04 0.55 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 16.98 73.58 9.43 - - 4.08 0.51 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 20.75 71.70 7.55 - - 4.13 0.52 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 16.98 64.15 18.87 - - 3.98 0.60 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

42.26 48.30 9.44 - - 4.33 0.64 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

41.50 47.20 11.30 - - 4.30 0.67 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

33.96 52.83 13.21 - - 4.21 0.66 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

43.40 50.94 5.66 - - 4.38 0.60 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

47.17 43.40 9.43 - - 4.38 0.66 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

45.28 47.17 7.55 - - 4.38 0.63 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

49.06 43.40 7.54 - - 4.41 0.63 มาก 

         

         



1 13  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=53) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

28.30 56.60 15.10 - - 4.13 0.65 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 26.73 54.72 16.35 2.20 - 4.06 0.72 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

20.75 71.70 7.55 - - 4.13 0.52 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

24.53 56.60 16.98 1.89 - 4.04 0.71 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

24.53 54.72 20.75 - - 4.04 0.68 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

28.30 43.40 20.75 7.55 - 3.92 0.90 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

24.53 54.72 18.86 1.89 - 4.02 0.72 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

37.74 47.17 13.20 1.89 - 4.21 0.74 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

16.98 71.70 11.32 - - 4.06 0.53 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 20.75 66.04 13.21 - - 4.08 0.58 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 24.53 67.92 7.55 - - 4.17 0.55 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

24.53 67.92 7.55 - - 4.17 0.55 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

24.53 67.92 7.55 - - 4.17 0.55 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

38.85 47.17 16.98 - - 4.19 0.71 มาก 

 

 



1 23  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา            

มีค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการจัดการเรียนการสอน           

มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.05 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.84 

ดังรายละเอียดตารางที่ 63 
 

ตารางที่ 63 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 26.32 52.63 21.05 - - 4.05 0.71 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 15.79 52.63 31.58 - - 3.84 0.69 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 31.58 42.10 26.32 - - 4.05 0.78 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 31.58 47.37 21.05 - - 4.11 0.74 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

43.16 38.95 17.89 - - 4.25 0.74 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

31.58 52.63 15.79 - - 4.16 0.69 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

42.11 36.84 21.05 - - 4.21 0.79 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

57.89 26.32 15.79 - - 4.42 0.77 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

36.84 36.84 26.32 - - 4.11 0.81 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

47.37 42.10 10.53 - - 4.37 0.68 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

52.63 31.58 15.79 - - 4.37 0.76 มาก 

         



1 33  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

52.63 36.84 

 

10.53 - - 4.42 0.69 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 35.96 42.11 21.93 - - 4.14 0.75 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

31.58 52.63 15.79 - - 4.16 0.69 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

42.10 31.58 26.32 - - 4.16 0.83 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

31.58 47.37 21.05 - - 4.11 0.74 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

36.84 36.84 26.32 - - 4.11 0.81 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

31.58 42.10 26.32 - - 4.05 0.78 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

42.11 42.11 15.78 - - 4.26 0.73 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

31.58 47.37 21.05 - - 4.11 0.74 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 31.58 47.37 21.05 - - 4.11 0.74 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 31.58 42.10 26.32 - - 4.05 0.78 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

31.58 42.10 26.32 - - 4.05 0.78 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

31.58 42.10 26.32 - - 4.05 0.78 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

42.11 42.11 15.78 - - 4.26 0.73 มาก 

 

 



1 43  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร     

มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.19 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.16 ด้านกจิกรรม/

โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.16 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.09        

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.06 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 64 
 

ตารางที่ 64 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=16) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 18.75 78.13 3.12 - - 4.16 0.45 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 18.75 65.63 15.62 - - 4.03 0.59 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 18.75 68.75 12.50 - - 4.06 0.56 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 21.88 65.62 12.50 - - 4.09 0.59 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

36.25 53.13 10.62 - - 4.26 0.64 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

34.38 59.37 6.25 - - 4.28 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

34.38 50.00 15.62 - - 4.19 0.69 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

43.75 46.87 9.38 - - 4.34 0.65 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

37.50 46.88 15.62 - - 4.22 0.71 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

31.25 62.50 6.25 - - 4.25 0.57 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

34.38 56.24 9.38 - - 4.25 0.62 มาก 

         



1 53  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=16) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

25.00 68.75 6.25 - - 4.19 0.54 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 37.50 46.35 14.59 1.56 - 4.19 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

43.75 43.75 12.50 - - 4.31 0.69 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

34.38 53.12 12.50 - - 4.22 0.66 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

34.38 53.12 12.50 - - 4.22 0.66 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

37.50 34.38 21.87 6.25 - 4.03 0.93 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

34.38 46.88 15.62 3.12 - 4.13 0.79 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

40.60 46.90 12.50 - - 4.28 0.68 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.12 59.38 12.50 - - 4.16 0.63 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 25.00 62.50 12.50 - - 4.13 0.61 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 26.56 64.06 9.38 - - 4.17 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

25.00 65.62 9.38 - - 4.16 0.57 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

28.12 62.50 9.38 - - 4.19 0.59 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

37.50 53.12 9.38 - - 4.28 0.63 มาก 

 

 



1 63  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา        

มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านกิจกรรม/โครงการ

ด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 4.14           

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00        

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.82 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ย 3.72 และด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.77 ดังรายละเอียดตารางที่ 65 
 

ตารางที่ 65 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=21) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9.09 63.64 27.27 - - 3.82 0.59 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 13.64 54.54 31.82 - - 3.82 0.66 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 18.18 68.18 13.64 - - 4.05 0.58 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 18.18 40.91 40.91 - - 3.72 0.75 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

32.73 58.18 9.09 - - 4.24 0.60 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

40.90 54.55 4.55 - - 4.36 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

40.90 45.45 13.65 - - 4.27 0.70 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

22.73 68.18 9.09 - - 4.14 0.56 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

31.82 59.09 9.09 - - 4.23 0.61 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

27.27 63.64 9.09 - - 4.18 0.59 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

45.45 45.45 9.10 - - 4.36 0.66 มาก 

         



1 73  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=21) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

9.09 63.63 

 

22.73 

 

4.55 

 

- 3.77 0.68 

 

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 21.21 56.06 20.45 1.52 0.76 3.95 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

18.18 63.63 13.64 4.55 - 3.95 0.71 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

13.64 68.18 18.18 - - 3.95 0.58 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

54.54 31.82 9.09 4.55 - 4.14 0.77 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

22.73 40.91 36.36 - - 3.86 0.77 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

18.18 50.00 31.82 - - 3.86 0.71 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

22.72 59.09 13.64 4.55 - 3.95 0.90 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

22.73 68.18 9.09 - - 4.14 0.56 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 13.64 72.72 13.64 - - 4.00 0.53 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 18.18 52.27 29.55 - - 3.89 0.69 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

18.18 50.00 31.82 - - 3.86 0.71 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

18.18 54.55 27.27 - - 3.91 0.68 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

22.73 68.18 9.09 - - 4.14 0.56 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

สัตว์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มี

คา่เฉลี่ย 4.39 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

4.14 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08      

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.06 และด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 66 
 

ตารางที่ 66 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ        

                ผลิตสัตว์ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 13.88 80.56 5.56 - - 4.08 0.44 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 11.11 80.56 8.33 - - 4.03 0.45 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 13.89 77.78 8.33 - - 4.06 0.47 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 22.22 63.89 13.89 - - 4.08 0.60 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

43.33 52.78 3.89 - - 4.39 0.56 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

47.22 50.00 2.78 - - 4.44 0.56 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

41.67 50.00 8.33 - - 4.33 0.63 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

41.67 50.00 8.33 - - 4.33 0.63 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

38.89 61.11 - - - 4.39 0.49 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

47.22 52.78 - -  4.47 0.51 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

36.11 61.11 2.78 - - 4.33 0.53 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=35) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

30.56 

 

58.33 

 

11.11 

 

- 

 

- 

 

4.19 

 

0.62 

 

มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน 26.85 64.35 8.34 0.46 - 4.18 0.58 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

27.78 63.89 8.33 - - 4.19 0.58 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

30.56 55.56 13.88 - - 4.17 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

25.00 72.22 2.78 - - 4.22 0.48 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

16.67 72.22 11.11 - - 4.06 0.53 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

30.56 58.33 11.11 - - 4.19 0.62 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

30.55 63.89 2.78 2.78 - 4.22 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

22.23 69.44 8.33 - - 4.14 0.54 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 22.23 69.44 8.33 - - 4.14 0.54 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.00 70.83 4.17 - - 4.21 0.50 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

25.00 72.22 2.78 - - 4.22 0.48 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

25.00 69.44 5.56 - - 4.19 0.52 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

44.44 52.78 2.78 - - 4.42 0.55 มาก 

 



 

ระดับปริญญาตรี : มหาวทิยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มี

ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสตูร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านโครงสรา้งของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.96 ด้านเนื้อหาที่

เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.80 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 67 
 

ตารางที่ 67 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=25) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 16.00 76.00 8.00 - - 4.08 0.49 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 8.00 80.00 12.00 - - 3.96 0.45 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 12.00 68.00 20.00 - - 3.92 0.57 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 16.00 68.00 16.00 - - 4.00 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

28.00 56.00 16.00 - - 4.12 0.67 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

28.80 56.00 15.20 - - 4.14 0.65 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

28.00 56.00 16.00 - - 4.12 0.67 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

28.00 64.00 8.00 - - 4.20 0.58 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

32.0 52.00 16.00 - - 4.16 0.69 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

28.00 52.00 20.00 - - 4.08 0.70 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=25) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

40.00 44.00 16.00 - - 4.24 0.72 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

20.00 52.00 24.00 4.00 - 3.88 0.78 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 24.00 62.67 13.33 - - 4.11 0.60 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

20.00 64.00 16.00 - - 4.04 0.61 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

24.00 68.00 8.00 - - 4.16 0.55 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

24.00 64.00 12.00 - - 4.12 0.60 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

24.00 40.00 36.00 - - 3.88 0.78 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

24.00 72.00 4.00 - - 4.20 0.50 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.00 68.00 4.00 - - 4.24 0.52 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

16.00 6.00 20.00 4.00 - 3.88 0.72 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 4.00 72.00 24.00 - - 3.80 0.50 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 20.00 68.00 12.00 - - 4.08 0.57 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

20.00 68.00 12.00 - - 4.08 0.57 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

20.00 68.00 12.00 - - 4.08 0.57 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

24.00 56.00 20.00 - - 4.04 0.68 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอน

ในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอน

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านคุณสมบัติของผู้

เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.75 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.71 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.60               

ดังรายละเอียดตารางที่ 68 
 

ตารางที่ 68 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 4 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=12) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 91.67 8.33 - - 3.92 0.29 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 8.33 58.34 33.33 - - 3.75 0.62 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 8.33 75.00 16.67 - - 3.92 0.51 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.33 66.67 25.00 - - 3.83 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

13.33 66.67 20.00 - - 3.93 0.58 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

16.67 75.00 8.33 - - 4.08 0.51 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

16.67 66.66 16.67 - - 4.00 0.60 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

16.67 58.33 25.00 - - 3.92 0.67 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 58.33 41.67 - - 3.58 0.51 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

16.67 75.00 8.33 - - 4.08 0.51 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

16.67 58.33 25.00 - - 3.92 0.67 มาก 

         



1 34  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=12) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

16.67 50.00 33.33 - - 3.83 0.72 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 5.56 50.00 43.05 1.39 - 3.60 0.62 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

66.67 25.00 8.33 - - 3.58 0.67 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

8.33 50.00 51.67 - - 3.67 0.51 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

8.33 41.67 50.00 - - 3.58 0.67 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 50.00 50.00 - - 3.50 0.52 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

8.33 41.67 50.00 - - 3.58 0.67 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

8.33 50.00 41.67 - - 3.67 0.65 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

8.33 83.34 8.33 - - 4.00 0.43 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.33 58.34 33.33 - - 3.75 0.62 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 8.33 54.17 37.50 - - 3.71 0.62 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

8.33 50.00 51.67 - - 3.67 0.65 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

8.33 58.34 33.33 - - 3.75 0.62 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

16.70 83.30 - - - 4.17 0.39 มาก 

 

 



1 44  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร      

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก        

มคี่าเฉลี่ย 3.89 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.11 

รองลงมาด้านอาจารยผ์ู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.84 

ด้านเนื้อหาที่ เปิดสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย  3.81 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81                 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ ย  3.68 และด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ ารับการศึกษา  มีค่าเฉลี่ ย  3.57                     

ดังรายละเอียดตารางที่ 69 
 

ตารางที่ 69 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรรัฐศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5.40 67.57 27.03 - - 3.78 0.53 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 10.81 51.35 37.84 - - 3.73 0.65 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 13.52 54.05 32.43 - - 3.81 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 8.11 40.54 51.35 - - 3.57 0.65 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

15.68 64.86 19.46 - - 3.96 0.59 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

13.52 64.86 21.62 - - 3.92 0.60 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

16.22 67.56 16.22 - - 4.00 0.58 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

13.51 67.57 18.92 - - 3.95 0.57 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

18.92 54.05 27.03 - - 3.92 0.68 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

16.22 70.27 13.51 - - 4.03 0.55 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

27.02 56.76 16.22 - - 4.11 0.66 มาก 

         



1 54  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=37) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

21.62 40.54 37.84 - - 3.84 0.76 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 15.77 51.80 30.18 2.25 - 3.81 0.72 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

16.22 48.64 35.14 - - 3.81 0.70 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

21.62 43.24 35.14 - - 3.86 0.75 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

13.52 51.35 32.43 2.70 - 3.76 0.72 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

8.11 51.35 35.14 5.40 - 3.62 0.72 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

10.81 59.46 27.03 2.70 - 3.78 0.67 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

24.32 56.76 16.22 2.70 - 4.03 0.73 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพือ่ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

18.92 56.76 24.32 - - 3.95 0.66 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.11 54.05 35.14 2.70 - 3.68 0.67 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 17.57 56.75 25.68 - - 3.92 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

21.62 51.35 27.03 - - 3.95 0.70 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

13.52 62.16 24.32 - - 3.89 0.61 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

18.92 51.35 29.73 - - 3.89 0.70 มาก 

 

 



1 64  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา        

มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.14 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร         

มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

3.80 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.75              

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร           

มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.60 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.60 ดังรายละเอียดตารางที่ 70 
 

ตารางที่ 70 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 4 ป ี

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 75.00 25.00 - - 3.75 0.44 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 5.00 50.00 45.00 - - 3.60 0.60 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 15.00 30.00 50.00 5.00 - 3.55 0.83 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 15.00 65.00 20.00 - - 3.95 0.60 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

34.00 47.00 18.00 1.00 - 4.14 0.74 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

25.00 60.00 15.00 - - 4.10 0.64 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

35.00 45.00 15.00 5.00 - 4.10 0.85 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

30.00 45.0 25.00 - - 4.05 0.76 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

30.00 45.0 25.00 - - 4.05 0.76 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

50.00 40.00 10.00 - - 4.40 0.68 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

45.00 40.00 10.00 5.00 - 4.25 0.85 มาก 



1 74  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

25.00 50.00 20.00 5.00 - 3.95 0.83 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 13.34 55.83 25.83 5.00 - 3.78 0.84 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

25.00 50.00 25.00 - - 4.00 0.73 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

15.00 70.00 10.00 5.00 - 3.95 0.69 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

10.00 50.00 35.00 5.00 - 3.65 0.75 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

5.00 50.00 30.00 15.00 - 3.45 0.83 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

10.00 55.00 30.00 5.00 - 3.70 0.73 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

15.00 60.00 25.00 - - 3.90 0.64 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

15.00 50.00 30.00 5.00 - 3.75 0.79 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 10.00 65.00 20.00 5.00 - 3.80 0.70 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 20.00 60.00 12.50 7.50 - 3.93 0.80 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

20.00 60.00 15.00 5.00 - 3.95 0.76 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

20.00 60.00 10.00 10.00 - 3.90 0.85 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

25.00 55.00 10.00 10.00 - 3.95 0.89 มาก 

 

 



1 84  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการจัดการเรียนการสอน            

มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสตูร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านโครงสรา้งของหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีคา่เฉลี่ย 3.67 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา           มี

ค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

3.33 ดังรายละเอียดตารางที่ 71 
 

ตารางที่ 71 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 33.33 66.67 - - 3.33 0.58 ปานกลาง 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

26.67 53.33 20.00 - - 4.07 0.70 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

33.33 33.33 33.34 - - 4.00 0.63 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

33.33 33.33 33.34 - - 4.00 0.63 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

         



1 94  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 22.22 55.56 22.22 - - 4.00 0.69 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

33.33 33.33 33.34 - - 4.00 0.63 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

33.33 33.33 33.34 - - 4.00 0.63 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

33.33 33.33 33.34 - - 4.00 0.63 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

 

 



051  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้าน

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 การวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 72 
 

ตารางที่ 72 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=6) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 16.67 83.33 - - - 4.17 0.41 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 16.67 66.66 16.67 - - 4.00 0.63 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 16.67 66.66 16.67 - - 4.00 0.63 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 16.67 66.66 16.67 - - 4.00 0.63 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

26.67 73.33 - - - 4.27 0.45 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.52 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.52 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.52 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

16.67 83.33 - - - 4.17 0.41 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

16.67 83.33 - - - 4.17 0.41 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.52 มาก

ที่สดุ 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=6) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

33.33 50.00 16.67 - - 4.17 0.75 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 22.23 44.44 33.33 - - 3.89 0.74 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

50.00 33.33 16.67 - - 4.33 0.81 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

16.67 50.00 33.33 - - 3.83 0.75 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

16.67 50.00 33.33 - - 3.83 0.75 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

16.67 33.33 50.00 - - 3.67 0.82 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

16.67 50.00 33.33 - - 3.75 0.75 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

16.67 50.00 33.33 - - 3.75 0.75 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.52 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 16.67 83.33 - - - 4.17 0.41 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 33.33 50.00 16.67 - - 4.17 0.41 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

33.33 50.00 16.67 - - 4.17 0.41 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

33.33 50.00 16.67 - - 4.17 0.41 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.55 มาก

ที่สดุ 

 



 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา :  
 

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ ระดับบัณฑิตศกึษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559-2560 
 

  การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาโทและเอก ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจจากมหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตร 

ในช่วงการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 

2561 จ านวน 148 ชุด แยกเป็น ระดับปริญญาโท จ านวน 141 ชุด และปริญญาเอก จ านวน 7 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviations: SD) ทั้งนี้ ได้ก าหนดชว่งคะแนนของการแปลค่าของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

โดยมีสูตรการค านวณดังนี้    ร้อยละความพึงพอใจ  = ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ * 100 

                  5 

สามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางท่ี 73  ร้อยละของการตอบกลับแบบส ารวจแบ่งตามหลักสูตร ระดับปริญญาโท-เอก 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

ระดับปริญญาโท 160 141 88.13 

1. คณะผลิตกรรมการเกษตร 32 23 71.88 

    1.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 2 ปี 13 7 53.85 

    1.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2 ปี 2 2 100.00 

    1.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยืน 2 ปี 17 14 82.35 
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คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

2. คณะวทิยาศาสตร ์ 5 5 100.00 

    2.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ปี 2 2 100.00 

    2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมปีระยุกต์ 2 ปี 1 1 100.00 

    2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร ์2 ปี 1 1 100.00 

    2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 ปี 1 1 100.00 

3. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 9 6 66.67 

   3.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2 66.67 

   3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 6 4 66.67 

4. คณะบริหารธุรกิจ 66 66 100.00 

    6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกจิ 66 66 100.00 

5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 10 7 70.00 

    5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเท่ียว 10 7 70.00 

6. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 4 3 75.00 

    6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ 4 3 75.00 

7. คณะเศรษฐศาสตร์ 5 4 80.00 

    7.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ 5 4 80.00 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 4 3 75.00 

    8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ 4 3 75.00 

9. วทิยาลัยพลังงานทดแทน 20 20 100.00 

   9.1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 20 20 100.00 

10. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2 100.00 

   10.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 2 2 100.00 

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 66.67 

    11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3 2 66.67 

    

ระดับปริญญาเอก   7 7 100.00 

1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 1 1 100.00 

    1.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 1 1 100.00 

          และทรัพยากรทางน้ า 3 ปี    

2. บัณฑิตวทิยาลัย 1 1 100.00 

    2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 3 ปี  1 1 100.00 

3. คณะวทิยาศาสตร์ 1 1 100.00 

    3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ปี  1 1 100.00 
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คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จ 

จ านวน 

ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

* 

4. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 3 100.00 

    4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ปี  3 3 100.00 

5. คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 1 100.00 

    5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 2 ปี 1 1 100.00 

 

หมายเหตุ : ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 พฤศจิกายน 2560 

 

* ร้อยละ      =    จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ * 100 

                                 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บัณฑิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.28 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.19 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.18 

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 และด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการ

จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 4.02 ดังแสดงในตาราง 74 

 

ตารางที่ 74 ความพึงพอใจในภาพรวมของบัณฑติใหม ่ระดับปรญิญาโท – เอก ทุกหลักสูตรที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร  

               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=148) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 33.83 60.15 6.02 - - 4.28 0.57 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 23.32 66.17 7.52 - - 4.19 0.55 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 27.07 57.14 15.79 - - 4.11 0.65 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 20.30 61.65 18.05 - - 4.02 0.62 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

36.84 60.15 3.01 - - 4.34 0.53 มาก 

- อ าจารย์ มี คุณ วุฒิ แล ะประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

33.83 59.55 6.32 0.30 - 4.27 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

33.08 61.65 5.27 - - 4.28 0.56 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษาเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

30.08 60.15 8.27 1.50 - 4.19 0.64 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการ

พัฒนานักศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

30.08 60.15 9.77 - - 4.20 0.60 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

39.10 55.64 5.26 - - 4.34 0.58 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=148) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

34.59 51.13 12.78 0.75 0.75 4.18 0.74 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

23.31 57.14 17.29 2.26 - 4.02 0.71 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 24.06 62.41 12.78 0.75 - 4.10 0.63 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

21.30 59.52 17.17 2.01 - 4.00 0.68 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

18.80 60.15 20.30 0.75 - 3.97 0.65 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

24.81 59.40 14.29 1.50 - 4.08 0.67 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะ

ทางภาษาสากล 

18.05 54.13 22.56 5.26 - 3.85 0.77 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

22.60 59.40 16.50 1.50 - 4.03 0.67 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 

22.56 59.40 15.79 2.25 - 4.02 0.69 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

16.54 72.18 10.53 0.75 - 4.05 0.55 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 18.80 70.68 9.77 0.75 - 4.08 0.56 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 17.42 68.94 12.88 0.76 - 4.03 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษา

ตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

18.42 69.55 10.90 1.13 - 4.05 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะใน

การประกอบอาชพี 

18.80 70.68 9.02 1.50 - 4.07 0.58 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

โดยรวม 

20.30 70.68 8.27 0.75 - 4.11 0.55 มาก 



 1 75  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตใหม่ ระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มีขอ้เสนอแนะ เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ในภาพรวมดังนี้  

 

- ควรเน้นทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัท และ

ตลาดแรงงาน 

- ควรมีการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานที่จรงิเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรยีน 

- การประชาสัมพันธ์ ขา่วสารตา่งๆ ด้านการรับสมัคร สาขา/คณะ ที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอกยังไม่ทั่วถึง และชัดเจน 
 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะผลิตกรรมการเกษตร  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

ด้านการให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 3.86                

ดังรายละเอียดตารางที่ 75 
 

ตารางที่ 75 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 2 ป ี

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=7) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=7) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.86 42.86 14.29 - - 4.29 0.76 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 85.71 14.29 14.29 - 3.86 0.38 มาก 

 



061  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลกัสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร         

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร และด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียด

ตารางที่ 76 
 

ตารางที่ 76 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 

 

มาก

ท่ีสุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก

ท่ีสุด 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิ

สังคมอย่างยั่งยืน หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.00 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ก าหนดไว้ในหลักสตูร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85 และด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 3.64 ดังรายละเอียดตารางที่ 77 
 

ตารางที่ 77 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน  

                 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=14) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 57.14 42.86 - - - 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 21.43 78.57 - - - 4.21 0.43 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 28.57 57.14 14.29 - - 4.14 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 28.57 57.14 14.29 - - 4.14 0.66 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

18.57 71.43 8.57 1.43 - 4.07 0.57 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

21.43 71.43 7.14 - - 4.14 0.53 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

21.43 71.43 7.14 - - 4.14 0.53 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

21.43 64.29 7.14 7.14 - 4.00 0.78 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

21.43 64.29 7.14 7.14 - 4.00 0.78 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

14.29 78.57 7.14 - - 4.07 0.57 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

14.29 71.43 14.29 - - 4.00 0.55 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=14) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

7.14 57.14 28.58 7.14 - 3.64 0.74 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 10.71 66.67 19.05 3.57 - 3.85 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

7.14 85.72 7.14 - - 4.00 0.39 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

7.14 71.43 21.43 - - 3.86 0.53 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

14.29 71.42 14.29 - - 4.00 0.55 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

7.14 50.00 28.57 14.29 - 3.50 0.85 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

14.29 71.43 14.29 - - 4.00 0.55 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

14.29 50.00 28.57 7.14 - 3.71 0.83 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

7.14 85.72 7.14 - - 4.00 0.39 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 14.29 71.43 14.29 - - 4.00 0.55 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.29 75.00 10.71 - - 4.04 0.51 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.29 78.57 7.14 - - 4.07 0.47 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.29 71.43 14.29 - - 4.00 0.55 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

7.14 92.86 - - - 4.07 0.27 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะวทิยาศาสตร์  

 

ผลการส ารวจพบว่ าบัณฑิต ใหม่  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน

ในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 5.00 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติ

ของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00      

ดังรายละเอียดตารางที่ 78 
 

ตารางที่ 78 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารยเ์ป็นผู้มคีุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

 

 



1 66  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียด         

ตารางที่ 79 
 

ตารางที่ 79 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

         

         



1 76  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

 

 



1 86  

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                

มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของ      

ผู้เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา           

ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 ดังรายละเอียด                     

ดังรายละเอียดตารางที่ 80 
 

ตารางที่ 80 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

         

         



1 96  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  

มากท่ีสุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร        

มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้

เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา         

ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 ดังรายละเอียด             

ดังรายละเอียดตารางที่ 81 
 

ตารางที่ 81 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 มากท่ีสุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน

ในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้านกิจกรรม/โครงการ

ด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 

3.50 ดังรายละเอียดตารางที่ 82 
 

ตารางที่ 82 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

                  และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 50.00 50.00 - - 3.50 0.71 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 50.00 50.00 - - 3.50 0.71 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 50.00 50.00 - - 3.50 0.71 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 50.00 50.00 - - 3.50 0.71 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 
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ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อาหาร หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มี

คา่เฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน         

มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00

ดังรายละเอียดตารางที่ 83 
 

ตารางที่ 83 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

                 อาหาร 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=4) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม

ของหลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านกึใน

ความเป็นครู 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

         



1 57  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=4) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอน

ของหลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

8. การจัดการเรยีนการสอน 50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ 

ร่วมกับการเรียนการสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการเรียน

การสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

- บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

50.00 500.00 - - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

50.00 500.00 - - - 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะบริหารธรุกิจ  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา        

มีค่าเฉลี่ย 4.42  รองลงมาด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา      

มีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 

4.05 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.05 และด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.92         

ดังรายละเอียดตารางที่ 84 
 

ตารางที่ 84 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะบรหิารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 19.35 66.13 14.52 - - 4.05 0.58 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 20.97 62.90 16.13 - - 4.05 0.61 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 17.74 56.45 25.81 - - 3.92 0.66 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 25.81 58.06 16.13 - - 4.10 0.65 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

38.71 56.45 4.84 - - 4.34 0.57 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

41.94 56.45 1.61 - - 4.40 0.53 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

41.94 54.84 32.22 - - 4.39 0.55 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

29.03 62.90 8.07 - - 4.21 0.58 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

35.48 56.45 8.07 - - 4.27 0.61 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

45.16 51.61 3.23 - - 4.42 0.56 มาก

ท่ีสุด 

         



1 77  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=66) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

45.16 51.61 3.23 - - 4.42 0.56 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

30.65 58.06 9.68 1.61 - 4.18 0.67 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 27.69 56.99 14.78 0.54  4.12 0.66 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

32.26 56.45 11.29 - - 4.21 0.63 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

24.19 54.84 19.35 1.61 - 4.02 0.71 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

27.42 50.06 14.52 - - 4.13 0.64 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

17.74 61.29 19.35 1.62 - 3.95 0.66 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

29.03 54.84 16.13 - - 4.13 0.66 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

35.48 56.45 8.06 - - 4.27 0.61 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

25.80 59.68 14.52 - - 4.11 0.63 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 25.81 66.13 8.06 - - 4.18 0.56 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.00 61.29 13.71 - - 4.11 0.61 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

25.81 56.45 17.74 - - 4.08 0.66 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

24.19 66.13 9.68 - - 4.15 0.57 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

35.48 50.00 14.52 - - 4.21 0.68 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะพัฒนาการท่องเท่ียว  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ

ท่องเที่ยว หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านการจัดการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร และด้านคุณสมบัติ

ของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียดตารางที่ 85 
 

ตารางที่ 85 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=7) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14.29 71.42 14.29 - - 4.00 0.58 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 14.29 71.42 14.29 - - 4.00 0.58 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 14.29 71.42 14.29 - - 4.00 0.58 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 14.29 71.42 14.29 - - 4..00 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

57.14 42.86 - - - 4.57 0.53 มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

42.86 57.14  - - 4.43 0.79 มาก 



1 97  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=7) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

28.57 71.43 

 

- - - 4.29 0.49 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 57.14 28.57 14.29 - - 4.43 0.79 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

28.57 42.86 28.57 - - 4.14 0.69 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

28.57 71.43 - - - 4.29 0.49 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

28.57 57.14 14.29 - - 4.00 0.82 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

28.57 57.14 14.29 - - 4.00 0.82 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

28.57 71.43 - - - 4.29 0.69 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

28.57 71.43 - - - 4.29 0.69 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

14.29 85.71 - - - 4.14 0.38 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะเทคโนโลยแีละทรัพยากรทางน ้า  

 

ผลการส ารวจพบวา่บัณฑติใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากรทางน ้า หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน

ในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 

ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน           

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีคา่เฉลี่ย 3.67 และด้านการให้ค าปรกึษาของอาจารย์

ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ดังรายละเอียดตารางที่ 86 
 

ตารางที่ 86 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

                เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

33.66 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

33.66 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

         



1 18  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค้าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

- 66.67 - - 33.33 3.00 0.73 ปาน

กลาง 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 66.67 33.33 - - 3.67 0.58 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะเศรษฐศาสตร์  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านการ

ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.25 ดังรายละเอียดตารางที่ 87 
 

ตารางที่ 87 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=4) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ที่สดุ 



1 38  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=4) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ที่สดุ 

8. การจัดการเรยีนการสอน 54.17 45.83 - - - 4.54 0.51 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

75.00 25.00 - - - 4.75 0.50 มาก

ท่ีสุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มาก

ที่สดุ 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะศลิปศาสตร์  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

และมนุษย์ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมากที่ มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา มีคา่เฉลี่ย 4.67 ด้านวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา      ด้านการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนสอนของหลักสูตร ด้านกจิกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดัง

รายละเอียดตารางที่ 88 
 

ตารางที่ 88 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะศิลปศาสตร ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ที่สดุ 



1 58  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

33.33 33.33 33.33 - - 4.00 1.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้ประยุกต์ 

แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/หรือศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

33.33 66.67 - - - 4.33 0.58 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : วทิยาลัยพลังงานทดแทน  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงานทดแทน หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร         

มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลกัสูตร        มี

ค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ย 3.62 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 

3.48 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.43 และด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา         

มีค่าเฉลี่ย 3.43 ดังรายละเอียดตารางที่ 89 
 

ตารางที่ 89 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                วิทยาลัยพลังงานทดแทน หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

                ทดแทน 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 71.43 23.81 4.76 - - 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 71.43 23.81 4.76 - - 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 66.67 14.28 19.05 -  4.48 0.81 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 42.86 57.14 - - 3.43 0.51 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

4.76 90.48 4.76 - - 3.89 0.45 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

9.52 90.48 - - - 4.00 0.32 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

4.76 85.71 9.53 - - 3.95 0.38 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

4.76 71.43 23.81 - - 3.81 0.51 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

4.76 76.19 19.05 - - 3.86 0.48 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

4.76 80.95 14.29 - - 3.90 0.44 มาก 



1 78  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=20) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

4.76 38.10 52.38 4.76 - 3.43 0.68 มาก 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 61.90 38.10 - - 3.62 0.50 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 2.38 50.00 41.27 6.35 - 3.48 0.65 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 57.14 38.10 4.76 - 3.52 0.60 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 57.14 38.10 4.76 - 3.52 0.60 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

4.76 57.14 33.33 4.76 - 3.62 0.50 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

4.76 38.10 47.62 9.52 - 3.38 0.74 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

4.76 38.10 47.62 9.52 - 3.38 0.74 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 52.38 42.86 4.76 - 3.48 0.60 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 66.67 28.57 4.76 - 3.62 0.59 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 66.67 28.57 4.76 - 3.62 0.58 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 2.38 71.43 19.05 7.14 - 3.69 0.64 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 71.43 23.81 4.76 - 3.67 0.58 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

4.76 71.43 14.29 9.52 - 3.71 

 

0.72 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 76.19 19.05 4.76 - 3.71 0.56 มาก 

 



 

    ระดับปริญญาโท : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

ดิจิทัล หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้       

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยไดด้ังนี้ ด้านวัตถุประสงคข์องหลักสูตร รองลงมา

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของ

หลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนสอนของหลักสูตร และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียดตารางที่ 90 
 

ตารางที่ 90 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิัล 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.58 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

         



1 98  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 75.00 - 25.00 - 3.50 0.98 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 75.00 - 25.00 - 3.50 0.98 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

25.00 75.00 - - - 4.25 0.50 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาโท : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร      

มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน

ต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียดตารางที่ 91  
 

ตารางที่ 91 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

         



1 19  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=2) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00 0.00 มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาเอก : คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑติใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากรทางน ้า หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลกัสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผูส้อนในภาพรวม

ของหลักสูตร ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต  มีค่าเฉลี่ย 4.00                  

ดังรายละเอียดตารางที่ 92 
 

ตารางที่ 92 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

                เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

3. เนื อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค้าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00   

มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

 



 

 ระดับปรญิญาเอก : บัณฑิตวทิยาลัย  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยา

การเกษตร หลักสูตร 3 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      

แม่โจ้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่ เปิดสอนของหลักสูตร             

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต มีค่าเฉลี่ย 5.00      

ดังรายละเอียดตารางที่ 93 
 

ตารางที่ 93 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                บัณฑติวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 3 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

8. การจัดการเรยีนการสอน 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

 



 

 ระดับปรญิญาเอก : คณะวทิยาศาสตร์ 

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตร 3 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  ด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

วิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร  และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00        

ดังรายละเอียดตารางที่ 94  
 

ตารางที่ 94 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                 คณะวิทยาศาสตร ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 100.00 - 

 

- 

 

- 4.00  มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ท่ีสุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

100.00 - - - - 5.00  มาก

ที่สดุ 

 



 

 ระดับปรญิญาเอก : คณะพัฒนาการท่องเท่ียว  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ

ท่องเที่ยว หลักสูตร 3 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       

มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านโครงสรา้งของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอนใน

ภาพรวมของหลักสูตร ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อ

การจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้

นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา            

มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต มีค่าเฉลี่ย 4.64              

ดังรายละเอียดตารางที่ 95 
 

ตารางที่ 95 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ป ี
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สดุ 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=3) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สดุ 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สดุ 

8. การจัดการเรยีนการสอน 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

- มีการเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาเข้ามีส่วนร่วม

แสดงความคดิเห็นในการจัดการเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการเพื่อ 

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา 100.00 - - - - 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

66.67 33.33 - - - 4.67 0.58 มาก

ที่สุด 

 



 

 ระดับปรญิญาเอก : คณะเศรษฐศาสตร์  

 

ผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูต         

มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร 

ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนสอนของ

หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00          

ดังรายละเอียดตารางที่ 96 
 

ตารางที่ 96 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

                คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ 2 ปี 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

3. เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร - 100.00 - - - 4.00  มาก 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของ

หลักสูตร 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศกึษา

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและ

การพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกใน

ความเป็นครู 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า  

เฉลี่ย 
Std. 

แปลผล 

(N=1) 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

7. การให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนต่อการจัดการเรยีนสอนของ

หลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

8. การจัดการเรยีนการสอน - 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ลักษณะวชิาและวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- การใช้สื่อประกอบการสอน มกีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

- วธีิการสอนส่งเสริมให้นักศกึษาได้

ประยุกตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชพีและ/

หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

เรียนรู้ 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ทักษะทางภาษาสากล 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารบูรณาการงานวจิัย/ท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ ร่วมกับ

การเรียนการสอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- มกีารเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้ามสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ

สอน 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวชิากาเพื่อ    

ให้นักศึกษาเปน็ไปตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

- 100.00 - - - 4.00  มาก 

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา - 100.00 - - - 4.00  มาก 

11. ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

- บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชพี 

100.00 - - - - 5.00  มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวม 

100.00 - - - - 5.00  มากท่ีสุด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ค าชี้แจง 

 ๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

ขอความอนุเคราะหผ์ู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์

ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร 

 ๒. แบบสอบถามมทีั้งหมด ๓ ตอน 

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 

  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรอืเติมขอ้ความลงในชอ่งว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา/บัณฑติใหม่ 

1.1 ระดับการศกึษา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

1.2 คณะ ...................................................................................................................... 

1.3 หลักสูตร .....................................................................  2 ปี   4 ป ี  5 ปี 

1.4 สาขาวิชา ................................................................................................................ 

1.5 ปีการศึกษาที่เข้าศกึษา ...........................ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศกึษา.................... 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

๕  หมายถึง  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด  

๔  หมายถึง  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพหลักสูตรในระดับมาก 

๓  หมายถึง  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง  

๒  หมายถึง  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย 

๑ หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

2. โครงสร้างของหลักสูตร      

3. เน้ือหาที่เปิดสอนของหลักสูตร      

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา      

5. ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร       

5.1 อาจารย์มคีุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      

5.2 อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วธิีการที่

หลากหลายและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

     

5.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

5.4 อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้

อย่างเหมาะสม 

     

5.5 อาจารย์เป็นผูม้ีคุณธรรมและจติส านึกในความเป็นครู      

6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา       

7. การให้บรกิารของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียน

สอนของหลักสูตร  

     

8. การจัดการเรียนการสอน      

8.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

     

8.2 การใชส้ื่อประกอบการสอน มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างเหมาะสม 

     

8.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์

ทางวิชาชีพและ/หรอืศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

     

8.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะทางภาษาสากล      

8.5 มีการบูรณาการงานวิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/การ

บริการวิชาการรว่มกับการเรียนการสอน  

     

8.6  มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาเข้ามีสว่นร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

9. กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศกึษาเป็นไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     

10. การวัดและประเมินผลการศึกษา      

11. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร      

11.1 บัณฑิตมคีวามรูพ้ืน้ฐานเพียงพอที่จะศกึษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 

     

11.2 บัณฑิตมคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการประกอบ

อาชีพ 

     

12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม      

 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 

 


	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\000 บทสรุปผู้บริหาร.doc
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\00 บทนำ.doc
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\0 สรุปภาพรวม-ปริญญาตรี.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\1 คณะผลิตกรรมการเกษตร.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\2 คณะวิศวกรรม.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\3 คณะวิทย์.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\4 คณะบริหารธุรกิจ.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\5 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\6 คณะเทคโนโลีการประมง.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\7 คณะเศรษฐศาสตร์.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\8 คณะศิลปศาสตร์.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\9 คณะสถาปัตฯ.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\10 คณะสัตวศาสตร์.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\11 คณะสารสนเทศฯ.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\12 วิทยาลัยบริหารศาสตร์.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\13 วิทยาลัยพลังงานทดแทน.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\14 แพร่.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\15 ชุมพร.docx
	E:\3 งานวิจัยสถาบัน\4 ความพึงพอใจ-บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร\ปีการศึกษา-60\00 เล่ม\ตารางสรุป\15.1 สรุปภาพรวม-บัณฑิต.doc
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