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แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร และขอรองเรียนของนักศึกษา
(ระดับปริญญาตรี)
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร การจัดการศึกษาซึ่งรวมถึง
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอความอนุเคราะหผูตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเปนจริง
ทั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหในภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ 3 ขอรองเรียนที่เสนอตอหลักสูตร
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด

1. ขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา
1.1 เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
1.2 ชั้นป
1 2 3 4 5
 6  7  8  9  10
1.4 คณะ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
1.5 หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา
1.6 ปการศึกษา 2559
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
5 = ระดับมากที่สดุ 4 = ระดับมาก 3 = ระดับปานกลาง 2 = ระดับนอย 1 = ระดับนอยที่สดุ

รายการ
1. หลักสูตร
(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
(2) มีการจัดแผนการเรียนแตละปการศึกษาเปนไปตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน
(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับศาสตรในสาขาวิชาและความตองการของตลาดแรงงาน
(5) วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
(1) การกําหนดคุณสมบัติผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม
(2) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม
(3) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม
3. อาจารยผูสอน
(1) อาจารยในหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
(2) อาจารยในหลักสูตรสอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธกี ารที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
(3) อาจารยในหลักสูตรสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
(4) อาจารยเปนผูมคี ณ
ุ ธรรม และจิตสํานึกในความเปนครู
4. อาจารยที่ปรึกษา
(1) ไดรับความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา
(2) ชองทางติดตอกับอาจารยที่ปรึกษามีเพียงพอ
(3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใชชีวิตระหวางเรียน
(4) อาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและชวยเหลือใหนักศึกษาเรียนเปนไป
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
(5) อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือแกนักศึกษาในดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานวิชาการและการใชชีวิต
5. การจัดการเรียนการสอน
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู
(2) การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม
(3) วิธกี ารสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/หรือศาสตรที่เกีย่ วของในการ
พัฒนาการเรียนรู
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ระดับความพึง
พอใจ
5 4 3 2 1
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รายการ

ระดับความพึง
พอใจ
5 4 3 2 1

(4) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
(5) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะศตวรรษที่ 21
(6) มีการจัดสอนซอมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน
6. การวัดและประเมินผล
(1) วิธกี ารวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กําหนดไวลวงหนา
(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา
(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา
(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรูและเพียงพอตอนักศึกษา
(4) หองสมุดเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา
(5) สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา
(6) หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ ทันสมัยสงเสริมการเรียนรู
(7) สภาพแวดลอมภายในหองเรียนโดยรวม (เชน ความสะอาด แสง อากาศถายเท เปนตน)
(8) สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนโดยรวม (เชน ความสะอาด ความสงบรมรื่น เปนตน)

ตอนที่ 3 ขอรองเรียน และการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

ทานมีขอรองเรียนเสนอตอหลักสูตรหรือไม (ขอรองเรียน หมายถึง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/หรือปญหาที่นักศึกษาไดรบั
ผลกระทบจากการดําเนินงานของหลักสูตรในประเด็น 1-7 ในตอนที่ 2)

3.1 ในปการศึกษา 2559 ทานมีขอรองเรียนหรือไม
 ไมมี  มี (ระบุเรื่องรองเรียน) :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3.2 กรณีที่ทานเคยรองเรียนไปแลว หลักสูตรมีการจัดการขอรองเรียนของทานหรือไม
 ไมมี  มี (ระบุความพึงพอใจในการจัดการขอรองเรียน)
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอประเมิน
5 4 3 2 1
1) ผลการจัดการตอขอรองเรียนของนักศึกษา
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ขอเสนอแนะอื่นๆ (ระบุ)
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ ที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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