
 
 

 

 

 

 

 

สรุปรายงาน 

 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สถาบันดนตรีกัลยาณวฒันา  



ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนและการให้บริการ 
ปีการศึกษา 2563 

 
 ด้วยสถาบันและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาได้รับบริการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการประเมินและ
นำไปสู่การพัฒนาสถาบันและการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ โดยในการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating 
Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจ ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายความว่า  ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย มากท่ีสุด 
4 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย มาก 
3  หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย ปานกลาง 
2 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย น้อย 
1 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย น้อยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑ์ประเมินค่าวัดระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจ อยู่ 5 ระดับ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
 1.00 – 1.50  คะแนน หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 
 1.51 – 2.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 2.51 – 3.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 3.51 – 4.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 4.51 – 5.00  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 
และมีผลการประเมิน ดังนี ้  



ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักศึกษา 

 
 

 

 



 

 

 
ภาพรวมภาวะการทำงานระหว่างศึกษา 
 1. พิมพ์โน้ต และเรียบเรียงเพลง 
 2. ผู้สอนดนตรี (10) : Freelance, central พระราม3, Kawai Central Rama3, สถาบันเคพีเอ็น, โรงเรียนดนตรี 
Playsound, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (YAA) 
 3. นักดนตรี (3) : เล่นดนตรีร่วมกับคริสตจักร, เล่นดนตรีอีเวนท์, เล่นร้านกลางคืน 

 4. food columnist / writer 

 5. Accompaniment 



ส่วนที่ 2 - 6 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ตอนที่ 2 การรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

การรับนักศึกษา 100.00 4.43 0.71 มาก 
มีการกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาอย่างชัดเจนและเหมาะสม 100.00 4.57 0.65 มากที่สุด 
มีกระบวนการ/ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นระบบและเหมาะสม 100.00 4.36 0.74 มาก 
มีระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม (ตั้งแต่รับสมัคร จนถึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อ) 100.00 4.36 0.74 มาก 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 100.00 4.38 0.71 มาก 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการที่ไดร้ับ ช่วยสนับสนุนในการปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนไดเ้ป็นอย่างด ี 100.00 4.43 0.65 มาก 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่นๆ ทีไ่ด้รับ มีความเหมาะสมสามารถช่วยให้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบนัได้เป็นอยา่งด ี 100.00 4.29 0.73 มาก 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 100.00 4.43 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ย 100.00 4.40 0.71 มาก 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ตอนที่ 3  
 3.1 การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 
ช่องทาง/ขั้นตอน/ความสะดวก ในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 91.67 4.00 1.01 มาก 
การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 91.67 4.03 1.06 มากที่สุด 
ความเอาใจใส่ดู ให้ความสนใจ และติดตามผลของอาจารย์ที่ปรึกษา 88.89 4.00 1.04 มาก 
ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะแนว ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาตา่งๆ ให้แก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

91.67 4.03 1.03 มาก 

ค่าเฉลี่ย 90.97 4.01 1.03 มาก 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 - อยากอาจารย์ที่ปรึกษาเปิดช่องทางการติดต่อกับ นศ. มากขึ้น และอยากให้ช่วยตอบคำถาม ข้อสงสัย ของนศ.ด้วยความสม่ำเสมอและเต็มใจ 



 3.2 การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาโครงการ Junior/Senior Recital 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

ช่องทาง/ขั้นตอน/ความสะดวก ในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 94.44 4.19 0.89 มาก 

การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 97.22 4.28 0.81 มาก 

ความเอาใจใส่ดู ให้ความสนใจ และติดตามผลของอาจารย์ที่ปรึกษา 97.22 4.28 0.85 มาก 

ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะแนว ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

97.22 4.39 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ย 96.53 4.28 0.84 มาก 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 - 

 

ตอนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 



กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม 
 1. Symposium (4) 
 2. Violin masterclass with Dr.Sun 
 3. PGVIM international music festival 2021 
 4. Musikfabrik 
 5. Due to the pandemonium pandemic 
 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 
มีการสำรวจหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สนใจหรือต้องการทำ 94.44 3.89 0.85 มาก 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ/เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างอิสระตามระเบยีบที่กำหนด 97.22 4.00 0.83 มาก 
มีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายให้เลือกจัดทำ/เข้าร่วม 94.44 3.89 0.95 มาก 
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโดยความสมัครใจ 94.44 4.08 0.84 มาก 
กิจกรรม/โครงการที่สถาบันจัด ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และศักยภาพทางดนตรี 97.22 4.03 0.84 มาก 
กิจกรรม/โครงการที่สถาบันจัด ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และศักยภาพด้านอื่นๆ (นอกเหนือจากทางด้านดนตรี) 97.22 4.03 0.77 มาก 
มีกิจกรรม/โครงการ ที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในตนเองออกมาได้อย่างเต็มที ่ 97.22 4.06 0.79 มาก 
นักศึกษามีโอกาสไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/การแสดง/นำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในระดับประเทศหรือต่างประเทศ 91.67 3.81 0.98 มาก 

ค่าเฉลี่ย 95.49 3.97 0.86 มาก 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - เนื่องจากการแผร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ไม่สามารถจัด/ร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันได้อย่างเต็มที่ คาดหวังว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อที่จะได้จัด/ร่วมกิจกรรม 
 
  



ตอนที่ 5 
 5.1 คุณภาพหลักสูตร ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 
หลักสูตร 91.67 3.88 1.03 มาก 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 91.67 3.86 1.02 มาก 
รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 88.89 3.81 0.98 มาก 
รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย 94.44 4.03 1.03 มาก 
รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 91.67 3.83 1.11 มาก 
ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในหลักสูตร 91.67 3.89 1.04 มาก 
ผู้สอน 94..44 4.18 0.89 มาก 
มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอน และสามารถตอบข้อซักถามไดช้ัดเจน 94.44 4.19 0.92 มาก 
มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 97.22 4.11 0.78 มาก 
วางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ปฏิบตัิต่อผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ 91.67 4.22 0.96 มาก 
การจัดการเรียนการสอนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 92.22 4.07 1.02 มาก 
มีบรรยากาศการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ เปดิโอกาสใหผู้้เรียนซักถามและแสดงความคดิเห็น 94.44 4.14 0.96 มาก 
แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา/ค้นคว้า/ฝึกปฏบิัติ ด้วยตนเอง 91.67 4.06 1.04 มาก 
มีการพัฒนาและกระตุ้นผู้เรียนใหเ้กิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค ์ 91.67 4.00 1.04 มาก 
มีการพัฒนาและกระตุ้นผู้เรียนใหเ้ข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 91.67 4.06 1.01 มาก 
มีการพัฒนาและกระตุ้นผู้เรียนเพือ่นำไปประยุกต์ใช้กับทักษะในการดำรงชีวิตและการทำงาน 91.67 4.08 1.02 มาก 

ค่าเฉลี่ย 91.52 4.02 0.99 มาก 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - อยากขอให้พิจารณารายวิชาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มเติม เนื่องจากทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เท่าที่อ่านดูวัตถุประสงค์จะ
เน้นไปที่โครงสร้างทางไวยากรณ์ และทักษะการอ่านการเขียน มองว่าวิชาที่สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการพูดและฟังจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในความเป็นจริง กับทั้งการเรียนการสอน
ในวิชาอื่น (เช่น วิชาปฏิบัติเครื่องเอก) และใช้ในการทำงานในสาขาอาชีพได้มากกว่า 
 - Some lessons didn’t support the students in their custody THAT MUCH, some are just nonsense. 
 



 5.2 คุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  5.2.1 ความพร้อมของนักศึกษา 

ความพร้อมของนักศึกษา มี ไม่มี 
อุปกรณ์   
นักศึกษามีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 36 (100.00) - 
นักศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน (Home Internet) 32 (88.89) 4 (11.11) 
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop) ใช้งาน 27 (75.00) 9 (25.00) 
นักศึกษามี Tablet / Ipad ใช้งาน 20 (55.56) 16 (44.44) 
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ใช้งาน 16 (44.44) 20 (55.56) 
Application   
นักศึกษามี / เคยใช้ Google Classroom 36 (100.00) - 
นักศึกษามี / เคยใช้ Google Meeting 33 (91.67) 3 (8.33) 
นักศึกษามี / เคยใช้ Zoom Application 36 (100.00) - 
นักศึกษามี / เคยใช้ Microsoft Teams 14 (38.89) 22 (61.11) 
ช่องทางการสื่อสาร   
นักศึกษามี Facebook สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารได้ 36 (100.00) - 
นักศึกษามี Line สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารได้ 36 (100.00) - 
นักศึกษาใช้งาน Gmail / E-mail ประจำตัวนักศึกษา 36 (100.00) - 
นักศึกษามี Outlook / Hotmail ใช้งาน 27 (75.00) 9 (25.00) 

หน่วย : หน่วย (ร้อยละ) 
 
    



  5.2.2 ความถี่ในการใช้งาน 
ประเด็นในการประเมิน ไม่เคยใช้งาน 1-2 วัน/สัปดาห์ 3-4 วัน/สัปดาห์ 5-6 วัน/สัปดาห์ ใช้งานทุกวัน 

อุปกรณ์      
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) - 1 (2.78) 3 (8.33) 5 (13.89) 27 (75.00) 
อินเทอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน (Home Internet) 5 (13.89) 2 (5.56) 3 (8.33) 9 (25.00) 17 (47.22) 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop) 9 (25.00) 1 (2.78) 7 (19.44) 6 (16.67) 13 (36.11) 
Tablet / Ipad 15 (41.67) 1 (2.78) 3 (8.33) 6 (16.67) 11 (30.56) 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 18 (50.00) 2 (5.56) 4 (11.11) 6 (16.67) 6 (16.67) 
Application      
Google Classroom 1 (2.78) 3 (8.33) 5 (13.89) 7 (19.44) 20 (55.56) 
Google Meeting 7 (19.44) 6 (16.67) 6 (16.67) 10 (27.78) 7 (19.44) 
Zoom Application - 1 (2.78) 4 (11.11) 15 (41.67) 16 (44.44) 
Microsoft Teams 24 (66.67) 5 (13.89) 3 (8.33) 1 (2.78) 3 (8.33) 
ช่องทางการสื่อสาร      
Facebook      
Line      
Gmail / E-mail ประจำตัวนักศึกษา      
Outlook / Hotmail      

หน่วย : วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ) 
  
 หมายเหตุ เนื่องจากความผิดพลาดจากการทำแบบฟอร์มการประเมินเลยจึงทำให้ได้ข้อมูลผิดวตัถุประสงค์ ในส่วนของช่องทางการสื่อสาร 
 
    



  5.2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

การเชื่อมต่อระบบ 78.38 3.45 1.19 ปานกลาง 
ช่องทาง/Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความเหมาะสม 81.08 3.70 1.13 มาก 
สามารถเชื่อมต่อระบบได้ง่ายและรวดเร็ว 81.08 3.49 1.22 ปานกลาง 
การเชื่อมต่อกับระบบมีความเสถียร ไม่หลุดจากการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง 72.97 3.16 1.24 ปานกลาง 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) 84.86 3.64 1.11 มาก 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ครบถ้วน 83.78 3.65 1.16 มาก 
เครื่องมือ/อุปกรณ/์สื่อการสอน ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความเหมาะสม สร้างความน่าสนใจ และอยากเรียนรู้ตลอดเวลาการ
จัดการเรียนการสอน 

83.78 3.46 1.04 ปานกลาง 

เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ 83.78 3.68 1.16 มาก 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เน้นใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การนำเสนอกระบวนการคิด การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น เป็นต้น 

83.78 3.62 1.06 มาก 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีความหลากหลาย เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของรายวิชา และตามรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 89.19 3.78 1.11 มาก 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 86.49 3.59 1.18 มาก 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 89.19 3.65 1.11 มาก 
นักศึกษาได้รับความรู้ตามวตัถุประสงค์รายวิชาจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียนปกต ิ 86.49 3.54 1.17 มาก 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 83.78 3.59 1.26 มาก 
ความคิดเห็น 75.68 3.24 1.23 ปานกลาง 
นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (รายวิชาที่มีลักษณะแบบบรรยาย) 83.78 3.43 1.19 ปานกลาง 
นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (รายวิชาที่มีลักษณะแบบการปฏิบัติ) 51.35 2.43 1.30 น้อย 
นักศึกษาเห็นด้วย หากสามารถในการเข้ามาศึกษาย้อนหลังได้ทุกเวลา 91.89 3.86 1.21 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 81.35 3.48 1.18 ปานกลาง 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - Online class is good in their way, especially for the lecture class. I have to mentioned that I’ve gain more time since we switched to the online class instead 
of on site, I literally have more time to take care of myself and I love it. 
 



ตอนที่ 6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 

 
 

 หากท่านเคยมีข้อร้องเรียน ท่านเคยร้องเรียนเรื่องอะไร 

  - อยากให้เปลี่ยนอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ (2) 

 

 



 เรื่องที่ท่านเคยร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้วท่านได้รับทราบผลผ่านช่องทางการสื่อสารใด เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างไร 
 -  
 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 
มีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น/ชี้แจงเหตุผล/ส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวก 91.89 3.73 1.07 มาก 
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา/ขอ้ร้องเรียน 81.08 3.43 1.17 มาก 
มีการดำเนินงานตามคำร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถดำเนินการได ้ 86.49 3.57 1.07 มาก 
มีการชี้แจงเกี่ยวกับคำร้องเรียนของนักศึกษาและผลการดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารับทราบ 86.49 3.57 1.14 มาก 

ค่าเฉลี่ย 86.49 3.57 1.11 มาก 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - Should listen more on our suggestions! 
 
 


