
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
สาขาวิชา 

o คณิตศาสตร ์
o วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
o สังคมศึกษา 
o การศึกษาปฐมวัย 
o ภาษาไทย 
o ภาษาอังกฤษ 
o คอมพิวเตอร ์
o เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร ์
o พลศึกษา 
o ชีววิทยา 
o เคม ี
o ฟิสิกส ์
o นาฏศิลป ์
o การประถมศึกษา 
o เกษตรศาสตร ์
o ภาษาจีน 
o ภาษาเกาหล ี
o อุตสาหกรรมศลิป ์

ชั้นปีที ่   

o 1  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสดุ
 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 
 

น้อย 
 
 

น้อย
ท่ีสุด
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน      
2. หลักสูตรจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร      
3. มีการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
4. หลักสูตรจัดแผนการเรียนท่ีเหมาะสมและชัดเจน      
5. วิธีสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาเอกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้      
6. การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาของท่านชื่ออะไร ..................................................................................................... 
1. อาจารย์มีเวลาในการดูแล ให้ค าปรึกษา      
2. อาจารย์สามารถให้ค าแนะน าด้านวิชาการ  (การลงทะเบียนเรียน, แผนการเรียน ฯลฯ)      
3. อาจารย์มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตและอื่นๆ      
4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการรับนักศึกษา 
1.  มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและชัดเจน 
2.  มีกระบวนการด าเนินการสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัด 
3.  มีการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการบริการนักศึกษา 
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  และ/หรือ ระหว่างการศึกษา      
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร       
3. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี จิตสาธารณะ และศิลปวัฒนธรรม      
4. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (วิชาหลัก, ทักษะชีวิตและอาชีพ, ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม, ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) 

     

5. คณะจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต (ปฐมนิเทศ, อาจารย์ท่ีปรึกษา, กิจกรรมเสริมฯลฯ )      
6. คณะมีการให้ข้อมูลหน่วยงานบริการ (ทุนการศึกษา แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งงาน กิจกรรมพิเศษ 
ฯลฯ) 

     

7. คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ)      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อม      
2. สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาท่ีเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย  (อุปกรณ์, สื่อ, เทคโนโลยี หนังสือ ต ารา
ฯลฯ) 

     

3. พื้นท่ี สถานท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานกลุ่ม      
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (ลานกิจกรรม, ห้องน้ า ฯลฯ)      
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (องค์กรเครือข่าย, สถานประกอบการ, ชุมชน, ธุรกิจท้องถิ่น   
วิทยากรภายนอก ฯลฯ)  

     

6. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



ตอนที่ 7 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยให้นักศึกษาพิจารณาว่าหลังได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วเกิด
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ระดับใด 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต      
1.2 การตรงต่อเวลา      
1.3 ความมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม      
1.4 ความขยันอดทน อุตสาหะ มุ่งความส าเร็จในงาน      
1.5 ความอ่อนน้อมถ่อมตน      
1.6 ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย      
1.7 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
1.8 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      

2. ด้านความรู้      
2.1 ความรู้ความสามารถในวิชาเอก      
2.2 ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ       
2.3 ความคิดสร้างสรรค์สามารถในการเรียนรู้งานท่ีรับผิดชอบ      
2.4 ความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ      
2.5 ความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและงานท่ีได้รับมอบหมาย      
2.6 ความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ      
2.7 ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมและแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน      

3. ด้านทักษะทางปัญญา      
3.1 วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน      
3.2 การวางแผน และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา      
3.3 ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงาน      
3.4 ความสามารถในการตัดสินใจ      
3.5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน      
3.6 การประพฤติตนรอบคอบไม่ประมาท      

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลท่ัวไป      
4.2 ความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าแสดงออก      
4.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
4.4 ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
4.5 ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าท่ี      
4.6 รับผิดและรับชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขส าหรับการปฏิบัติงาน      
5.2 มีความสามารถ ในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน      
5.3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับงานตนเอง      
5.4 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์ 

     

5.5 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร      
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เท่านั้น)      

6.1 สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและน ามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาคเรียน      
6.2 สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชา      
6.3 สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน      
6.4 สามารถจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล
ได้ 

     

6.5 สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรได้      
6.6 สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการในช้ันเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติและความสนใจของ
ผู้เรียน 

     

6.7 สามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นงานประจ าโดยควบคู่กับงานสอน      
6.8 สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน      
6.9 สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน      



6.10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน      
7.  ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คนดี คนเก่ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

7.1 ความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร/ท้องถิ่น      
7.2 ความสามารถในการส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาองค์กร/ท้องถิ่น      
7.3 ความสามารถในการส่งเสริมการเรยีนรู้ในลักษณะของการมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น      
7.4 มีทักษะความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาองค์กร/ท้องถิ่น      
7.5 มคีวามสามารถในการน าแนวคิดไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร/ท้องถิ่น        
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ (คนดี คนเก่ง เพื่อพัฒนาสังคม)      
8.1 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นครูอยู่เป็นนิตย์      
8.2 เป็นผู้ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่เป็นนิตย์      
8.3 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูอยู่เป็นนิตย์      
8.4 เป็นผู้มีความสามารถในการให้การศึกษา และในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน วุฒิภาวะ ศักยภาพ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

8.5 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

     

8.6 เป็นผู้ท่ีสามารถท างานเชื่อมโยงร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี      
8.7 เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม      
8.8 เป็นแกนน าการจัดกิจกรรมจิตอาสา      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ท่านเคยมีข้อร้องเรียนต่อหลักสูตรหรือไม่ และได้รับการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
................................................................................................................................................. .......................................................... 

 


