แบบประเมินความพึงพอใจ
สําหรับนักศึกษาในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตร………………….………………….……………สาขาวิชา.....................................................
คณะ………………………………….…………………………..……..
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
***********************************************************************************
คําชี้แจง แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอใหทานตอบแบบประเมินนี้ตามความคิดเห็นของทาน ขอมูลที่ไดจะนําไป
พัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนาศึกษา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สถานะ
 นักศึกษาปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
3. ชั้นป
 ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 2
 ชันปที่ 3  ชั้นปที่ 4  อื่นๆ......................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนาศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามคะแนนตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
โดยมีลําดับคะแนนดังนี้ 1 = นอยที่สุด/ปรับปรุง, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
หัวขอประเมิน
1. การรับนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม)
1.1 มีการกําหนดเกณฑ หรือคุณสมบัติ ที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษาใหม
อยางโปรงใสและชัดเจน
1.2 มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาใหมที่เหมาะสม
เชน มี การ
ทดสอบ/มีแบบสอบถาม/การสัมภาษณ มีความพรอมและความมุงมั่นที่จะ
เรียน
1.3 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑอยางเปนระบบและ
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่น ๆ
(ระบุ)
5 4 3 2 1
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ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่น ๆ
(ระบุ)
5 4 3 2 1

หัวขอประเมิน

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม)
2.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมการชี้แจง
[5] [4] [3]
กฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตางๆ ไดอยาง
ชัดเจน
2.2 หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การ
[5] [4] [3]
ปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา การเรียนปรับ
พื้นฐาน เปนตน
[5] [4] [3]
2.3 มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในการเรียนวิชาชีพของหลักสูตร
2.4 มีการคัดกรองนักศึกษา เพื่อจัดกลุมหรือกิจกรรมในการเตรียมความ
[5] [4] [3]
พรอมใหนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
3. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา (นักศึกษาทุกคน)
3.1 หลักสูตรมีการกําหนด อาจารยที่ปรึกษาตอนักศึกษา และแจงให
[5] [4] [3]
นักศึกษาทราบอยางชัดเจน
3.2 อาจารยที่ปรึกษามีการกําหนดชวงเวลาหรือชองทางในการ
[5] [4] [3]
ติดตอสื่อสารในการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
3.3 นักศึกษามีชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา [5] [4] [3]
3.4 อาจารยที่ปรึกษา ให คําแนะนํา เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การ
[5] [4] [3]
ลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรแกนักศึกษา
3.5 อาจารยที่ปรึกษามีการแนะนําการใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัย หรือ
[5] [4] [3]
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และใหคําปรึกษาชี้แนะเรื่องตางๆ ในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา
3.6 อาจารยที่ปรึกษามีการใหความชวยเหลือดานอื่นๆ หรือถายทอด
[5] [4] [3]
ประสบการณอื่นๆ ใหกับนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวย
แกไขปญหาตางๆ
3.7 หลักสูตร มีชองทาง แจงขอมูล ขาวสารแกนักศึกษา ทั้ง ดานกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร ดานการใชชีวิต ภายในคณะ วิชาและมหาวิทยาลัย
[5] [4] [3]
แหลงงานพิเศษนอกเวลาหรือชองทางการประกอบอาชีพ และขอมูลอื่นๆที่
เปนประโยชนแกนักศึกษา
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ระดับความคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่น ๆ
(ระบุ)
5 4 3 2 1
4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
4.1 อาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการ มีความพรอม และเพียงพอ
[5] [4] [3] [2] [1]
สําหรับการเรียนการสอนแตละแบบ
4.2 มีทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู อาทิ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
[5] [4] [3] [2] [1]
หองสมุด ตํารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล ที่มีความเหมาะสมตอ
การเรียน
4.3 หลักสูตรมี การจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลายและสงเสริมให
[5] [4] [3] [2] [1]
นักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 เชน การเรียนรูดวยตนเอง
การทํางานรวมกับผูอื่น การสงเสริมภาวะผูนํา เปนตน
4.4 มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ชวยสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางาน [5] [4] [3] [2] [1]
แบบมีสวนรวม เปนตน
4.5 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
[5] [4] [3] [2] [1]
หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
4.6 หลักสูตรเปดโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมอยางอิสระ
[5] [4] [3] [2] [1]
โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา
6.ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (เฉพาะบัณฑิตศึกษา)
6.1 มีชองทางที่หลากหลายและสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา
[5] [4] [3] [2] [1]
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
6.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหเวลาเพียงพอใน
[5] [4] [3] [2] [1]
การใหคําปรึกษา
6.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ
ติดตามผลการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาอยาง
[5] [4] [3] [2] [1]
สม่ําเสมอ
6.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลือ/
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรค กับนักศึกษา
[5] [4] [3] [2] [1]
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยเหลือแกไขปญหา ใหนักศึกษาใน
ระหวางทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระได
6.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลือ
[5] [4] [3] [2] [1]
ในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
หัวขอประเมิน
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
3.1 หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุงในดานใด
............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................................................
3.2 ขอเสนอแนะ/ความตองการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ รับนักศึกษาและ การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................................................
3.3 ดานขอรองเรียนตางๆ
- นักศึกษาเคยมีขอรองเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหรือไม
 เคย ระบุขอรองเรียน
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- ขอรองเรียนไดรับการแกไข/ปรับปรุงหรือไม อยางไร
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
 ไมเคยรองเรียน
************************************************************************************************************
แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน ขอความรวมมือนักศึกษาประเมินตามสภาพจริง
ขอขอบคุณในความรวมมือจากนักศึกษาทุกคน
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