
   IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร)  

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ใช้อ้างอิงในการการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  IQA 5.2 (ระดับหลักสูตร) ตามแบบฟอร์มที่ 

5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร)  
 

 
แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

คำชี้แจง  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ✓  ลงใน  ❑  หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แท้จริงของนิสิต      
ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น     

ในด้านต่างๆ ดังน้ี 1) ด้านหลักสูตรของรายวิชา  2) ด้านอาจารย์ผู้สอน  3) ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5) ด้านการวัดประเมินผล 6) การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ7) ด้านผู้เรียน  
(สำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง) 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิต 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้น 

1.  เพศ ❑  ชาย     ❑  หญิง 

2.  รหัสวิชา / ชื่อวิชา       

3.  ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีท่ี  

    ❑  ปีที ่1 ❑  ปีที่ 2      ❑  ปีที ่3   ❑  ปีที่ 4     ❑  ปีที่ 5    ❑  ปีที่ 6    ❑  อ่ืนๆ........................................ 

4.  ชื่อผูร้ับผิดชอบวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การศึกษา ❑ ปริญญาตรี   ❑ ปริญญาโท     ❑ ปริญญาเอก 

6. คณะท่ีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน (หลักสูตร.......................................................................................)   
❑  1.  คณะแพทยศาสตร์     ❑  7.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต................................. ............... 
❑  2.  สาขาเทคนิคการแพทย์   ❑  8.  คณะบริหารธุรกิจฯ             
❑  3.  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขต..................... ❑  9.  คณะนิติศาสตร์ 
❑  4.  คณะทันตแพทยศาสตร์        ❑  10.  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
❑  5.  คณะเภสัชศาสตร์    ❑  11.  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร......................................................... 
❑  6.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

ตอนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมินความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. ด้านเน้ือหาหลักสูตรของรายวิชา 
    1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
    1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
    1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน      
    1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน      
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมินความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 2.1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      
 2.2 อาจารย์สอนเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
 2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ      

    2.4 อาจารย์แนะนำแนวการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน      
    2.5 ความมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้สอน      
    2.6 บุคลิกภาพโดยรวมของผู้สอน      
    2.7 การเตรียมความพร้อม  การเตรียมสอน      
    2.8 ความตรงต่อเวลา  และความสม่ำเสมอในการสอน      
 3. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
     3.1  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม  เอ้ือต่อการเรียนรู้  และเพียงพอต่อนักศึกษา      
    3.2 ระบบบริการสารสนเทศห้องสมุดเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้      
    3.3 มีเอกสารและสื่อประกอบในการเรียนรู้      
    3.4 มีการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)      
   3.5 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน      
  4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    4.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
    4.2 การใช้ส่ือประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      
    4.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด  ศาสตร์ทางการวิชาชีพ  และ/หรือ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

     

    4.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
    4.5 กิจกรรมนิสิตที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ 

     

  5. ด้านการวัดประเมินผล 
    5.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
    5.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า      
    5.3 การวัดและประเมินผลโปร่งใสและตรงตามเวลา      
    5.4 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
คะแนนสอบ รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

     

  6. ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของรายวิชาได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
    6.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม      
    6.2 ด้านความรู้      
    6.3 ด้านทักษะทางปัญญา      
    6.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
    6.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
    6.6 ดา้นทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ถ้ามี)      
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมินความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  7. ด้านผู้เรียน (สำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง) 
    7.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน      
    7.2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน      
    7.3 ความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม      
    7.4 ความตรงต่อเวลาและความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน      
    7.5 การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้      

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิต 
............................................................................................................................. .......................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .............................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ............................................................  
...................................................................... ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ..................................................................... .......................................... 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งนี้ 


