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ผลการด าเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 

             ด้วยคณะวิทยาศาสตร ์มีความประสงค์ขอส ารวจผลการด าเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตร ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคณุนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี ้  
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. ระดับการศึกษา          O ปริญญาตร ี          O ปริญญาโท           O ปริญญาเอก 
2. หลักสูตร.......................................................... 
3. ช้ันปี                         O ช้ันปีท่ี 2            O ช้ันปีท่ี 3             O ช้ันปีท่ี 3  ขึ้นไป        
ตอนที่ 2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

1. ท่านรับทราบข้อมูลหลักสตูรในช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 
    O เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
    O เว็บไซต์คณะ 
    O คู่มือนักศึกษา   
    O อาจารย์ที่ปรึกษา 
    O สื่อออนไลน ์ 
    O สื่อสิ่งพิมพ ์

 O การบรรยาย/แนะน า (ปฐมนิเทศนักศึกษา) 
    O อื่นๆ ระบุ .............................................. 
2. ช่องทางที่ท่านได้ทราบรายละเอียดของรายวิชา (ตอบไดม้ากกว่า 1ข้อ) 
    O ประมวลรายวิชา  
    O ระบบ LMS@PSU  
    O ข้อมูลในเว็บไซต์มหาวิทยาลยั/คณะ 
    O การบรรยาย/แนะน าของผูส้อน 
    O สื่อออนไลน ์ 
    O อื่นๆ ระบุ .............................................. 
 

ตอนที่ 3 การรับทราบข้อมูล  

ท่านรับทราบข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูร ต่อไปนี้หรือไม่ ทราบ ไม่ทราบ 
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย     
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์     
3. คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย     
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs)     
5. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
6. ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร     
7. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสตูร     
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตร  

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. หลักสูตรมีความทันสมยัสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา           
2. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา           
3. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน           
4. การเรียงล าดับความยากง่ายของรายวิชาในหลักสตูร           
5. การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเหมาะสมในแต่ละชั้นป ี           
6. รายวิชาแจ้งวัตถุประสงค์ของรายวิชาและความคาดหวังที่นักศึกษาจะได้ เมื่อเรียนจบ
ในแต่ละรายวิชา           
7. รายวิชาแจ้งวิธีการจัดการเรยีนการสอน วิธีการ เกณฑ์ เวลาในการวัดผล           
8. กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้แก่ผูเ้รียน           
    8.1 ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง           
    8.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอรแ์ละการใช้สื่อสารสนเทศสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้           
    8.3 ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นควา้หาความรูไ้ด้อยา่ง
เหมาะสม           
    8.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
    8.5 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต           
9. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน           
10. การวัดและประเมินผล มีประสิทธิภาพและยุติธรรม           
11. รายวิชาแจ้งผลการศึกษาและการกระจายคะแนน เป็นระยะ           
12. รายวิชาแจ้งวิธีการ หรือช่องทางอุทธรณ์และรับข้อเสนอแนะ            
13. กระบวนการอุทธรณ์และรับขอ้เสนอแนะ มีประสิทธิภาพ           
14. ความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของรายวิชา /หลักสตูร           
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ และการดูแลนักศกึษา 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา           
2. ความเหมาะสมของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา           
3. อาจารย์ที่ปรึกษามสี่วนช่วยแนะน าพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษา           
4. อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาในเบื้องต้น           
5. อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษา           
6. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชว่ยให้นักศึกษาท าโครงงานย่อย/ฝกึงาน/สัมมนา/
โครงงาน/วิทยานิพนธ ์           
7. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมม่ีสว่นช่วยในการแนะแนวเรื่องการเรยีนและการใช้ชีวิตใน
คณะ/มหาวิทยาลัย           
8. การจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรช่วยให้นักศึกษาทราบข้อมูลของหลักสตูรมากข้ึน           
9. การจัดให้มีคูม่ือการตรวจสอบการลงทะเบยีนเรยีนของหลักสตูรท าให้ง่ายในการวางแผน
ลงทะเบียน           
10. การวางแผนการเรียนในหลักสูตรเพื่อให้จบการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา           
11. การวิเคราะหผ์ลการเรียนเพื่อการวางแผนการเรียนของหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา           
12. การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา           
13. การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา           
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการ เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เป็นต้น           
2. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
3. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านภาวะผู้น าและการบริหารจดัการ           
4. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงาน           
5. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           
6. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ           
7.  กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการ
ท างาน วัฒนธรรมองค์กร และการท างานเป็นทีม           
8.  กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถในการท างานตามหลักการ PDCA           
9.  กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสรมิและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม และรูเ้ท่าทันสื่อ           
10.  กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสริมใหเ้หน็แก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง           
11. กิจกรรมช่วยพัฒนานักศึกษาในการเตรียมความพร้อมส าหรับท างาน                
12. กิจกรรมฯ ช่วยส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม                        
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ตอนที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อห้องบรรยาย (ห้องเรียน) 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจในการใช้ห้องบรรยาย           
2. ความพึงพอใจประสิทธิภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องบรรยาย           
3. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในห้องบรรยาย           
4. ความเพียงพอของห้องบรรยายและอุปกรณ์ในห้องบรรยาย           
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ / สื่อการเรยีนรู้ / สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ในห้องบรรยาย           
6. อุปกรณ์ภายในห้องบรรยายมีความปลอดภัย           
ตอนที่ 8 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ           
2. ความพึงพอใจประสิทธิภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏบิัติการ            
3. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ           
4. ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการ           
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ / สื่อการเรยีนรู้ / สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ในห้องปฏิบัติการ           
6. อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตัิการมีความปลอดภัย           

ตอนที ่9 ความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น E-journal       
E-book E-library           
2. ความสะดวกในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน           
3. การเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์มี
ความสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบการประเมินการสอนอาจารย์ ระบบประเมินรายวิชา 
ระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น           
4. นักศึกษาคิดว่าระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของหลักสตูร มเีพียงพอ           
5. นักศึกษาคิดว่าระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของหลักสตูร มีความทนัสมัย           
6. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์      
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ตอนที่ 10 ความพึงพอใจของความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษา           
2. นักศึกษารู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินในการศึกษาท่ี ม.อ.           
3. สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและภมูิทัศน์โดยรอบคณะฯ จัดไว้อย่างเหมาะสม  
(ร่มรื่น สะอาด)           
4. สถานท่ีส าหรับการอ่านหนังสือและการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (มีโต๊ะ เก้าอ้ี 
สะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ)           
5. โรงอาหาร/ซุ้มอาหาร และร้านค้า มีความสะอาด อาหารถูกสุขลกัษณะ           
6. ระบบการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์           
7. ระบบการรักษาความปลอดภยัภายในห้องปฏิบัติการ           
8. นักศึกษาพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั 
ของหลักสูตร           
9. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรม ท่ีเสรมิสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เอื้อต่อบรรยากาศจัดการเรยีนรู้ สังคม สุขภาวะ หรือจติวิทยา           
ตอนที่ 11 การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม 
(กล่องรับความคิดเห็น/เว็บไซต์/แจ้งโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่)           
2. นักศึกษามั่นใจและพึงพอใจในกระบวนการจดัการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของคณะฯ           
ตอนที่ 12 ความผูกพันต่อองค์กร  

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีคนพูดถงึคณะวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่ด/ีเสื่อมเสียชื่อเสียง            
2. ท่านอยากเสนอแนะ/แจ้งข่าว เมื่อทราบเหตุการณ์ไม่ปกติภายในคณะวิทยาศาสตร์  
ที่อาจท าให้คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงในอนาคตได้           
3. ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร ์เพื่อด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ใน   
ภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน           
4. ท่านยินดีที่จะแนะน าให้รุ่นน้องที่จะศึกษาต่อ มาเรียนในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์      
ตอนที่ 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลในการพัฒนาตัวท่านของหลักสูตร 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตร ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

รอใส่ PLOs ที่หลักสตูรตรวจสอบ      
      
      
      
      
 

เรื่องที่นักศึกษาไม่พึงพอใจมากท่ีสดุในคณะวิทยาศาสตร์ คือ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


