
แบบประเมินส ำหรับอำจำรย์ 
ในกำรประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ชื่อหลักสูตร................................................................................................................. .......................................... 
คณะ.............................................................................................ปีการศึกษา................... ................................... 
ระดับปริญญา   ตรี   โท   เอก  
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบส ารวจ  

ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

 เพ่ือให้สะดวกต่อการน าข้อมูลจากแบบประเมินไปใช้ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนด

สัญลักษณ์ข้อความภายใต้วงเล็บ หลังหัวข้อประเมินหรือการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 

(C ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Curriculum) 

(F ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา (Faculty) 

(U ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (University) 

ตัวอย่าง เช่น (C 3.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้อง

กับตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของนักศึกษา 

******************************************************************** 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    เป็น   ไม่เป็น 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    เป็น   ไม่เป็น 

1.3 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร    เป็น   ไม่เป็น 
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    เป็น   ไม่เป็น                                          

และการค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม  
 1.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    เป็น   ไม่เป็น 
 1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ    เป็น   ไม่เป็น 
 
ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 

2.1 ด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ (C 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) 
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

(ระบุ) 5 4 3 2 1 
1) การก าหนดคุณสมบตัิของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม และส าเรจ็การศึกษา (C 3.1) 

      

2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร (C 5.1)       
3) กระบวนการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานกัศึกษาให้
เรียนรูต้ามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ (C 3.2) 

      

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม           
(C 4.1) 

      

5) การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มคีวามต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้  (C 5.1) 

      

6) ภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายมสีดัส่วนท่ีเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับใน
หลักสตูร (C 4.3) 

      

7) จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสตูร  
(C 4.3) 

      

 
 
 
 
 
 



 
2.2 ด้ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำทำงวิชำกำร  
(C 3.2 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี) 

หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  (ข้ามไปตอบข้อ 2.3) 
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

(ระบุ) 5 4 3 2 1 
1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการอย่างเหมาะสม (C 4.1) 

      

2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาตดิต่อสือ่สารได้หลากหลายช่องทาง (C 3.2)                              
3) แนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร               
(C 3.2)                  

      

4) ท่านมีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (C 3.2)       
5) ติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลา
ของหลักสูตร (C 3.2) 

      

6) ให้ความช่วยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
รับฟังความคิดเห็น และช่วยแกไ้ขปัญหา (C 3.2) 

      

 
2.3 ด้ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ                                                                     

(เฉพำะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ) (C 3.2 การควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา) 
หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                                          

(ข้ามไปตอบข้อ 2.4)                                      
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

(ระบุ) 5 4 3 2 1 
1) การปฐมนเิทศ/อบรม/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม (C 4.1) 

      

2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาตดิต่อสือ่สารได้หลากหลายช่องทาง  (C 3.2)       
3) มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  (C 3.2)       
4) ติดตามและก ากับดูแลผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (C 3.2) 

      

5) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค์
แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (C 3.2) 

      

 
 
 
 
 



 
2.4 ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (C 6.1 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1) อาคารเรียน ห้องเรยีน ห้องปฏบิัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ
พร้อมต่อการจดัการศึกษา  

      

2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมตอ่การจัด
การศึกษา  

      

3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกับยคุสมัย         
5) การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลีย่นสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

      

6) มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง       
7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

      

8) มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ไดส้ะดวกใน
การท าวิจัย (เฉพาะหลักสตูรบณัฑติศึกษา) 

      

9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

      

 
2.5 ด้ำนข้อร้องเรียนต่ำง ๆ (C 3.3 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

 
- ท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อการจัดการของหลักสูตร/ ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม่   
  เคย   ระบุข้อร้องเรียน................................................................................................... .... 
   ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร................................................ 
   ............................................................................................................................. ...... 

................................................................. .................................................................. 

............................................................................................................................. ...... 
 ไมเ่คย 


