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แบบสอบถามอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
จุดประสงค์ของการประเมิน
หลักสูตร…………………………….......……………………… สาขาวิชา………………………….………………… ได้ทา
การเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ของการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รที่ผ่ า นมา เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และเพื่ อ
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ในระยะต่อไป
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบแสดงความเห็นตามความเป็นจริงทุ กข้อ และขอขอบคุณ
ในความเอื้อเฟื้อของท่าน ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดจะนาไปประมวลผลและนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยไม่เปิดเผยข้อความเป็นรายบุคคล

ข้อมูลผู้ตอบ

อายุ

 26-35
 46-55

ระยะเวลาในการทางานกับหลักสูตร

 1-2 ปี

หน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

36-45
 มากกว่า 56 ปีขึ้นไป
 3-5 ปี

 มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผ้สู อนรายวิชา
 อื่นๆ โปรดระบุ………………………..
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ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผูเ้ รียนหรือไม่
 มีส่วนร่วม
 ไม่มสี ่วนร่วม
2. ท่านได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตร ในด้านใดบ้าง
 การบริการ ( สื่ออุปกรณ์, การติดต่อกับผู้เรียน, การให้ความช่วยเหลือและแนะนาด้านต่างๆ)
 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
 การมีผู้ประสานงาน และการรับรูข้ ้อมูล
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………
3. การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษาชั้นปีของนิสิตในหลักสูตร ท่านได้หารือกับใครบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผู้ประสานงาน
 กรรมการบริหารหลักสูตร
 อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยกัน
 อาจารย์ผู้สอนในคณะ
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………
4. นิสิตมาขอคาปรึกษาจากท่านในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 วิธีการเรียน
 ปัญหาการเรียน
 ปัญหาส่วนตัว
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
 ไม่เคย
5. นิสิตมาขอคาปรึกษาจากท่านจากคาถามในข้อ 4 มากน้อยเพียงใด
 มากกว่าเดือนละครั้ง
 เดือนละครั้ง
 เทอมละครั้ง
 ไม่เคย

 เป็นครั้งคราวเมื่อจาเป็น

6. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ก่อนมาร่วมสอนเพียงใด
 เข้าใจ
 ไม่เข้าใจ
7. ท่านพอใจในการปรับตัวของนิสิต ในด้านการเรียนมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด

8. ท่านมีโอกาสให้ความรู้และประสบการณ์แก่นิสติ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด

9. ท่านคิดว่านิสิตมีความเครียดกับการเรียนมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด
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10 ท่านคิดว่านิสติ จะเป็นสามารถประกอบอาชีพตามสาขาได้ดีมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย

 น้อยที่สุด

11. ท่านคิดว่าหลักสูตรนีไ้ ด้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย

 น้อยที่สุด

12. ท่านคิดว่าการบริหารหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานอื่น มีระบบการประสานงานมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
13. ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีปัญหามากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย

 น้อยที่สุด

14. ท่านคิดว่าการบริหารหลักสูตรมีการแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย

 น้อยที่สุด

15. ท่านมีความเข้าใจและความพร้อมในการสอนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย

 น้อยที่สุด

16. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมคุณภาพต่อการประเมินการสอนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
17. ท่านมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของตนเองมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด

18. รายวิชาที่ท่านสอนมีรูปแบบการสอนแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แยกอิสระเป็นหัวข้อของแต่ละคน
 สอนร่วมกันเป็นคณะทุกครั้ง
 สอนในห้องเรียนปกติทั้งรายวิชา
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………
19. ท่านใช้เทคนิควิธกี ารสอนแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ให้เนื้อหาโดยตั้งคาถามให้คดิ ก่อนอธิบายเนื้อหา
 บรรยายทั่วไป
 ให้ทารายงานล่วงหน้าและนาสิ่งที่อยู่ในรายงานมาสอนเนื้อหา
 ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันและชี้แนะเนื้อหาระหว่างการฟังการอภิปราย
 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อการเรียนรู้ในสภาพจริง
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………
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20. วิชาที่ท่านสอน ได้แก่ (โปรดระบุ)
 วิชา……………………………………..
 วิชา……………………………………..
 วิชา……………………………………..
21. การวัดและการประเมินผลการเรียนพิจารณาจาก
 การสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์
 การสอบปากเปล่าอย่างเดียว
 การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
 การแสดงออกด้านการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียน
 การสอบและการแสดงออกด้านการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………
22. ท่านได้แจก course syllabus / มคอ 3 และทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนกับผู้เรียน ก่อนเริ่มสอน
หรือไม่

ได้ปฏิบตั ิ
 ไม่ได้ปฏิบัติ
23. ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตหรือไม่ (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
 เป็น
 ไม่เป็น

ความเห็นอื่นๆ
1. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ มีจุดเด่นด้านใดบ้าง

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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2. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ มีจุดด้อยด้านใดบ้าง

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่านิสิต ควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านใด

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตร

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................

ขอขอบพระคุณสาหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา ณ โอกาสนี้
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