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แบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอส ารวจผลการด าเนนิงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงาน
ของหลักสูตรต่อไป  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. สังกัดสาขา 
   O วิทยาศาสตร์กายภาพ       O  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     O วิทยาศาสตร์การค านวณ     O วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
2. บทบาทของท่านในแต่ละหลักสตูร      

หลักสตูร (Link จากข้อ 1) 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

อาจารยผ์ู้สอน 
 

     วท.บ. คณิตศาสตร ์          
     วท.ม. คณิตศาสตร ์          
     ปร.ด. คณิตศาสตร ์          
     วท.บ. สถิต ิ          
     วท.ม. สถิต ิ          
     วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์          
     วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์          
     ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์          
     วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
     ทล.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ(ต่อเนื่อง)          
3.  อายุราชการนบัตั้งแต่วันเข้าบรรจุ (เศษของป ีถ้าเกิน 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี) 
     O  น้อยกว่า 5 ปี          O  5 – 10 ปี          O  11 – 15 ปี         O  15 – 20 ปี         O  มากกว่า 20 ปี  
 

ตอนที่ 2 การรับทราบข้อมูล 
1. ท่านรับทราบข้อมูลหลักสตูรในช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)  
     เว็บไซตม์หาวิทยาลัย  
     เว็บไซตค์ณะ  
     คู่มือนักศึกษา    
     สื่อออนไลน ์  
     สื่อสิ่งพิมพ ์  
     การบรรยาย/ประชุม  

     เล่มหลักสตูร  
    อื่นๆ ............................................................ 
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2. ท่านรับทราบข้อมูลที่เกีย่วข้องกับหลักสตูรต่อไปนี้หรือไม ่
หัวข้อท่ีประเมิน ทราบ ไม่ทราบ   

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย       
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์       
3. คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย       
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs)       
5. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย       
6. ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร       
7. รายละเอียดของหลักสูตร        
8. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสตูร       

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร  

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตรมคีวามเหมาะสม       
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา           
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน           
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs) สอดคล้องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจของ
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย           
5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs) สอดคล้องกับคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย           
6. หลักสูตรมีความทันสมยัเหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน           
7. รายวิชาในหลักสตูรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา           
8. รายวิชาในหลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์           
9. รายวิชาในหลักสตูรมีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรยีน
การสอน           
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตร 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน           
2. การเรียงล าดับความยากง่ายของรายวิชาในหลักสตูร           
3. การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเหมาะสมในแต่ละชั้นปี           
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรกระตุ้นให้เกิดทักษะแก่
ผู้เรยีน           
  4.1 ทักษะการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง           

  4.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อสารสนเทศสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้           
  4.3 ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าหาความรูไ้ด้อย่าง
เหมาะสม           
  4.4 ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต           
5. การวัดและประเมินผลมีประสทิธิภาพและยตุิธรรม           
6. กระบวนการอุทธรณ์และรับข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพ           

7. ความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของรายวิชา /หลักสตูร           
 

 

ตอนที่ 5  การแจ้งรายละเอียดในรายวิชา 

รายวิชาที่ท่านรับผดิชอบมีการแจง้รายละเอียดต่อไปนี้แก่นักศึกษาหรือไม่ 
แจ้งครบ
ทุกวิชา 

แจ้งบาง
รายวิชา 

ไม่แจ้ง 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชาและความคาดหวังที่นักศึกษาจะไดเ้มื่อเรียนจบในแตล่ะรายวิชา       
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา       
3. วิธีการ เกณฑ์ และช่วงเวลาในการวัดผลและประเมินผล       
4. การแจ้งผลการศึกษาและการกระจายคะแนน เป็นระยะ       
5. การแจ้งวิธีการรับการให้ข้อมลูย้อนกลับ (feedback) จากนักศึกษา       
6. การแจ้งวิธีการ หรือช่องทางอุทธรณ์และรับข้อเสนอแนะ จากนักศึกษา       
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ตอนที่ 6  ความต้องการพัฒนาตนเองโดยท่ัวไปของบุคลากร 
ความต้องการพัฒนาตนเอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     การพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
     การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรต์่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     การไปศึกษาดูงานนอกหน่วยงานท่ีตรงกับลักษณะงานท่ีตนเองปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
     ความรู ้ทักษะวิชาชีพเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เป็นต้น 
     ความรู ้ทักษะที่จ าเป็นตามยุคสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน/วิจยั การออกแบบสื่อการสอน เทคนิคการสอนส าหรับยุค
สมัยใหม่ เป็นต้น 
     ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ ๆ เช่น การอบรมโปรแกรมเพื่อการสอน/การวิจัย การอบรมการใช้สารสนเทศ      
เพื่อการสอน/การวิจัย การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน/การวิจัย เป็นต้น 
     ความรู ้ทักษะส าคัญดา้นการเรยีนการสอน เช่น การสอนแบบเชิงรุก การออกแบบสื่อการสอน การพัฒนาบทเรียนเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ผู้เรยีน เป็นต้น 
 การพัฒนาด้านเจตคติในการท างาน เช่น ควรจัดการฝึกอบรม การระดมความคิด เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติในการท างานท่ีดี   

เพื่อเพ่ิมความสุขและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
     การพัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรม เช่น โครงการปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิตใจ/ออกก าลังกาย โครงการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส เป็นต้น 
     อื่น ๆ ระบุ........................................................ 

ตอนที่ 7 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
1. ความสนใจและต้องการให้คณะฯ พัฒนาท่านในด้านการเรียนการสอน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
     การจัดท าสื่อการสอน เช่น การท า MOOC, บันทึกวิดีโอ เปน็ต้น 
     การท าเอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
     การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์
     การวัดและประเมินผลแบบ formative assessment 
     วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
     อื่นๆ….........................................................……... 
2. ความสนใจและต้องการให้คณะฯ พัฒนาท่านในด้านการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน 
     การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ ์
     อบรมการเขียน Business canvas  
     การสร้าง/พัฒนา นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์
     องค์ความรู้เฉพาะทางเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
     การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับงานวิจัย 
     อื่นๆ...................................................................... 
3. ความสนใจและต้องการให้คณะฯ พัฒนาท่านในด้านบริการวิชาการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
     อบรมมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ 
     แนวทางในการน าผลงานวจิัยออกสู่เชิงพาณิชย ์
     เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู ้
     อื่นๆ…………………………………………………. 
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4. รูปแบบการจัดกจิกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     สัมมนากลุ่มแยกตามสาขาวิชา 
     จัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายใน/ภายนอกฯ 
     กิจกรรม/ดูงาน/สัมมนา ณ บริษัทภายนอก ท้ังในระดับคณะ หรือมหาวิทยาลัยฯ 
     อื่นๆ................................................................. 
5. การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     การประเมินการสอน 
     การท าผลงานวิจัย 
     การจัดท าต ารา/หนังสือ 
     การเขียนขอต าแหน่งทางวชิาการ 

  อื่นๆ................................................................. 
6. การสนับสนุนจากคณะฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ทุนการท าวิจัย/เขยีนต ารา 
     เงินรางวัลในการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ 
     ผู้เชี่ยวชาญ/พีเ่ลี้ยง ในการท าผลงานทางวิชาการ 
     งบประมาณสนับสนุนการอบรมสมัมนาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
     เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 
     อื่น ๆ…………………………………………................ 

 

ตอนที่ 8 การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร 

แรงจูงใจท่ีมีประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การเลื่อนต าแหน่ง           
2. การประกาศเชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัล           
3. สวัสดิการ           
4. การให้รางวัล           
5. สิ่งอ านวยความสะดวก           
6. ค่าตอบแทน           
ตอนที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อห้องบรรยาย (ห้องเรียน)           

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความพึงพอใจในการใช้ห้องบรรยาย           
2. ความพึงพอใจประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องบรรยาย           
3. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในห้องบรรยาย           
4. ความเพียงพอของห้องบรรยายและอุปกรณ์ในห้องบรรยาย           
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ / สื่อการเรยีนรู้ / สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในห้องบรรยาย           
6. อุปกรณ์ภายในห้องบรรยายมีความปลอดภัย           
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ตอนที่ 10 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ           
2. ความพึงพอใจประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏบิัติการ            
3. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ           
4. ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการ           
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ / สื่อการเรยีนรู้ / สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในห้องปฏิบัติการ           
6. อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตัิการมีความปลอดภัย           

ตอนที่ 11 ความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
เช่น E-journal E-book E-library           
2. ความสะดวกในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน           
3. การเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของคณะ
วิทยาศาสตร์มีความสะดวก รวดเรว็ เช่น ระบบการประเมินการสอน
อาจารย์ ระบบประเมินรายวิชา ระบบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
เป็นต้น           
4. ระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นของหลักสูตรมเีพียงพอ           
5. ระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นของหลักสูตรมีความทันสมยั           
ตอนที่ 12 ความพึงพอใจของความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษา           
2. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน           
3. สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและภมูิทัศน์โดยรอบคณะฯ จัดไว้อย่างเหมาะสม 
(ร่มรื่น สะอาด)           
4. สถานท่ีส าหรับการอ่านหนังสือ และการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม    
(มีโต๊ะ เก้าอี้ สะอาด และมีแสงสวา่งเพียงพอ)           
5. โรงอาหาร/ซุ้มอาหาร และร้านค้า มีความสะอาด อาหารถูกสุขลกัษณะ           
6. ระบบการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์           
7. ระบบการรักษาความปลอดภยัภายในห้องปฏิบัติการ           
8. สภาพแวดล้อม หรือสิ่งสนับสนนุการเรยีนการสอนและการวิจัยของ
หลักสตูร           
9. การจัดสวสัดิการ หรือกิจกรรม ที่เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
บรรยากาศจัดการเรยีนรู้ สังคม สขุภาวะ หรือจิตวิทยา           
ตอนที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม 
(กล่องรับความคิดเห็น/เว็บไซต์/แจ้งโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่)           
2. กระบวนการจัดการข้อร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะของคณะฯ           

 


