
   IQA 5.2 ตามแบบฟอรมที่ 5.2.1 ขอ 3 (ระดับหลักสูตร)  

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ใชอางอิงในการการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  IQA 5.4 (ระดับหลักสูตร) ขอ 11 

 

 
แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแตละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

คําช้ีแจง  แบบประเมินน้ี เปนแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแตละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
โปรดเติมขอความในชองวางหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความใหตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แทจริงของนิสิต      
ซ่ึงประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแตละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน     

ในดานตางๆ ดงัน้ี 1) ดานหลักสูตรของรายวิชา  2) ดานอาจารยผูสอน  3) ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู  4) ดานการจัดการเรียนการสอน 
5) ดานการวัดประเมินผล 6) การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ7) ดานผูเรียน  
(สําหรับผูเรียนประเมินตนเอง) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิต 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตน 

1.  เพศ   ชาย       หญิง 

2.  รหัสวิชา / ช่ือวิชา       

3.  ปจจุบันเปนนิสิตช้ันปที ่ 

      ปที ่1   ปที่ 2        ปที ่3     ปที่ 4       ปที่ 5      ปที่ 6      อ่ืนๆ........................................ 

4.  ช่ือผูรับผิดชอบวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การศึกษา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

6. คณะทีน่ิสิตกําลังศึกษาอยูในปจจุบนั (หลักสูตร.......................................................................................)  
   1.  คณะนิติศาสตร     6.  คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาเขต....................................................... 

  2.  คณะบริหารธุรกิจฯ                7.  คณะเทคนิคการแพทย 
  3.  คณะทันตแพทยศาสตร         8.  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต............................................................ 
  4.  คณะวิศวกรรมศาสตร    9.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5.  คณะสัตวแพทยศาสตร            10.  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร...................................................................    

 
ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเหน็ของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแตละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมินความคิดเหน็ 

ดีมาก ด ี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตรของรายวิชา 
    1.1 การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร      
    1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน      
    1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคอยางชัดเจน      
    1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน      
 2. ดานอาจารยผูสอน 

 2.1 อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      
 2.2 อาจารยสอนเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการทีห่ลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
 2.3 อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ      

    2.4 อาจารยแนะนําแนวการสอน การวัดและประเมินผลแกผูเรียน      
    2.5 ความมีคุณธรรม  จริยธรรมของผูสอน      
    2.6 บุคลิกภาพโดยรวมของผูสอน      
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมินความคิดเหน็ 

ดีมาก ด ี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

    2.7 การเตรียมความพรอม  การเตรียมสอน      
    2.8 ความตรงตอเวลา  และความสมํ่าเสมอในการสอน      
 3. ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู 
     3.1  หองเรียนและหองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม  เอ้ือตอการเรียนรู  และเพียงพอตอนักศึกษา      
    3.2 ระบบบริการสารสนเทศหองสมุดเหมาะสมและเอ้ือตอการเรยีนรู      
    3.3 มีเอกสารและส่ือประกอบในการเรียนรู      
    3.4 มีการใชส่ือที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน (ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส)      
   3.5 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการเรียนการสอน      
  4. ดานการจัดการเรียนการสอน 
    4.1 การจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงคการเรียนรู      
    4.2 การใชส่ือประกอบการสอนอยางเหมาะสม      
    4.3 วิธีการสอนสงเสริมใหนิสิตไดประยุกตแนวคิด  ศาสตรทางการวิชาชีพ  และ/หรือ
ศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

     

    4.4 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
    4.5 กิจกรรมนิสิตที่จัด ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ 

     

  5. ดานการวัดประเมินผล 
    5.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน      
    5.2 การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลงที่กําหนดไวลวงหนา      
    5.3 การวัดและประเมินผลโปรงใสและตรงตามเวลา      
    5.4 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เชน 
คะแนนสอบ รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน 

     

  6. ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรของรายวิชาไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
    6.1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม      
    6.2 ดานความรู      
    6.3 ดานทักษะทางปญญา      
    6.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      
    6.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    6.6 ดานทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ถามี)      
  7. ดานผูเรียน (สําหรับผูเรียนประเมินตนเอง) 
    7.1 การเตรียมความพรอมกอนเรียน      
    7.2 การมีสวนรวมในช้ันเรียน      
    7.3 ความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม      
    7.4 ความตรงตอเวลาและความสมํ่าเสมอในการเขาเรียน      
    7.5 การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช      

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ ของนิสิต 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลคร้ังน้ี 


