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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

29 เมษายน 2562 



1. ผลการส ารวจ 

1.1 แบบฟอร์มการส ารวจ  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของ

รายวิชา (C11, AUN10.6) ภาพรวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

1.2 ผลการส ารวจ   

 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ภาพรวมคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

1.3 แบบส ารวจที่ใช ้ 

 แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, 

AUN10.6) ภาพรวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย 

มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสติต่อรายวิชาที่ประเมนิ 

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนิสติเกี่ยวกับคุณภาพของรายวิชา 
 

1.4 การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80 ความพงึพอใจ / ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยมาก 

1.81 – 2.60 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 – 3.40 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบส ารวจโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาความถี่ 

จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปีการศึกษา  

     2561 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน หน่วย 

นิสิต 119 คน 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปีการศึกษา 

2561 มจี านวนทั้งสิน้ 119 คน 

 

ตารางที่ 2  แสดงเพศของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปีการศึกษา  

               2561 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ชาย 76 63.87 

หญงิ 43 36.13 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปีการศึกษา 

2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 119 คน ในจ านวนนี้เป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.87 และเป็นเพศ

หญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.13   

 

ตารางที่ 3  แสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ 

      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6)  

      ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 13.45 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 21 17.65 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 22 18.49 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 20.17 

ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ 11 9.24 



สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 7 5.88 

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 3.36 

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิเีดีย 14 11.76 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ทีต่อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนตอ่คุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) 

ประจ าปีการศกึษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 119 คน โดยสามารถเรียงล าดับสาขาวิชาที่มจี านวนนิสิตเข้าร่วม

กิจกรรามฯ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับที่ 1  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิน้ 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.17   

 อันดับที่ 2  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งสิน้ 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.49  

 อันดับที่ 3  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งสิน้ 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.65  

 อันดับที่ 4  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวนทั้งสิน้ 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.45   

 อันดับที่ 5  ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จ านวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.76 

 อันดับที่ 6  ได้แก่ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ จ านวนทั้งสิน้ 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.24 

 อันดบัที่ 7  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวนทั้งสิน้ 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.88 

 อันดับสุดท้าย  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนทั้งสิ้น 4 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 3.36 

 

ตารางที่ 4  แสดงชั้นปีที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ 

      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6)  

                 ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

ปีที่ 1 (รหสั 61) 24 20.17 

ปีที่ 2 (รหสั 60) 53 44.54 

ปีที่ 3 (รหสั 59) 29 24.37 

ปีที่ 4 (รหสั 58) 10 8.40 

ปีที่ 4 ข้ึนไป (รหสั 57 ลงมา) 3 2.52 

รวมทั้งสิ้น 119 100.00 
  



 จากข้อมูลในตารางที่ 4 ซึ่งแสดงช้ันปีที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปี

การศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 119 คน โดยสามารถเรียงล าดับช้ันปีที่มีจ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรามฯ 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 อันดับที่ 1  ได้แก่ ช้ันปีที่ 2 (รหัส 60) จ านวนทั้งสิน้ 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.54    

 อันดับที่ 2  ได้แก่ ช้ันปีที่ 3 (รหัส 59) จ านวนทั้งสิน้ 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.37   

 อันดับที่ 3  ได้แก่ ช้ันปีที่ 1 (รหัส 61) จ านวนทั้งสิน้ 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.17   

 อันดับที่ 4  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 (รหัส 58) จ านวนทั้งสิน้ 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.40   

 อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป (รหัส 57 ลงมา) จ านวนทั้งสิน้ 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิต 

 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6)  

     ประจ าปีการศึกษา 2560   

ประเด็นที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มกีารก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีชัดเจน 3.58 0.878 มาก 

2. ผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีก าหนดครอบคลุม

ด้านความรู้ ทักษะ และ/หรือ เจตคต ิ
3.62 0.823 มาก 

3. ระดับความรู้ในรายวชิาเหมาะสมกับพืน้

ฐานความรู้ของท่าน 
3.55 0.870 มาก 

4. การล าดับหัวขอ้รายวชิาเป็นขัน้เป็นตอนง่ายตอ่

การตดิตาม 
3.55 0.831 มาก 

5. มกีารก าหนดผลการเรียนรู้ของแตล่ะหัวข้อ

รายวชิา 
3.61 0.895 มาก 

6. แตล่ะหัวข้อรายวชิามกีารก าหนดวิธีการสอน 

และการประเมินผล ที่สอดคล้องกัน 
3.60 0.867 มาก 

7. เนื้อหารายวชิาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวชิาอ่ืน 3.49 0.842 มาก 

8. ท่านมีโอกาสประยุกตแ์นวคดิหรือหลักการ

พื้นฐานทางทฤษฎขีองรายวชิานีสู้่การ

แก้ปัญหา หรือการปฏบัิตจิรงิ 

3.53 0.900 มาก 

9. อาจารย์หรือคณาจารย์ท่ีสอนในรายวชิานีใ้ห้

ความรู้หรือทัศนะกว้างขวางหลายมุมมอง 
3.61 0.875 มาก 

10. ท่านมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองในรายวชิานี ้ 3.63 0.862 มาก 

11. รายวชิานีเ้ปิดโอกาสให้ท่านได้รับการประเมิน

หลายรูปแบบ 
3.55 0.881 มาก 

12. รายวชิานีใ้ห้ความรู้หรือการฝึกปฏบัิตเิพื่อการ

ท างานในวชิาชีพท่ีท่านเลอืกหรือเป็นพืน้ฐานใน 

     การศึกษาต่อได ้

3.68 0.823 มาก 

เฉลี่ย 3.58 0.862 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6) ประจ าปี

การศกึษา 2561 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.58 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับ

ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของรายวิชาดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 



อับดับที่ 1 ได้แก่ รายวิชานี้ให้ความรู้หรือการฝึกปฏิบัติเพื่อการท างานในวิชาชีพที่ท่านเลือกหรือ

เป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อได้ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 2 ได้แก่ ท่านมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชานี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 มีความพึงพอใจ

ในระดับ มาก 

อับดับที่ 3 ได้แก่ ผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่ก าหนดครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และ/หรือ เจต

คติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 4 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อรายวิชา และ    2) 

อาจารย์หรือคณาจารย์ที่สอนในรายวิชานีใ้ห้ความรู้หรอืทัศนะกว้างขวางหลายมุมมอง มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 

มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 5 ได้แก่ แต่ละหัวข้อรายวิชามีการก าหนดวิธีการสอน และการประเมินผล ที่สอดคล้องกัน 

มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 6 ได้แก่ มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 7 มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับความรู้ในรายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของท่าน 2) 

การล าดับหัวข้อรายวิชาเป็นขั้นเป็นตอนง่ายต่อการติดตาม และ 3) รายวิชานี้เปิดโอกาสให้ท่านได้รับการ

ประเมินหลายรูปแบบ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับที่ 8 ได้แก่ ท่านมีโอกาสประยุกต์แนวคิดหรอืหลักการพื้นฐานทางทฤษฎีของรายวิชานี้สู่การ

แก้ปัญหา หรอืการปฏิบัติจรงิ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อับดับสุดท้าย ได้แก่ เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 มีความพึงพอใจ

ในระดับ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา (C11, AUN10.6)  

     ประจ าปีการศึกษา 2561 

หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ     ค่า 

   เฉลี่ย 
   S.D. 

ระดับ 

พึงพอใจ น้อยมาก  น้อย ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

1. มกีารก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีชัดเจน 3 6 45 49 16 3.58 0.878 มาก 

2. ผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีก าหนดครอบคลุม

ด้านความรู้ ทักษะ และ/หรือ เจตคต ิ
2 6 41 56 14 3.62 0.823 มาก 

3. ระดับความรู้ในรายวชิาเหมาะสมกับพืน้

ฐานความรู้ของท่าน 
3 7 44 51 14 3.55 0.870 มาก 

4. การล าดับหัวขอ้รายวชิาเป็นขัน้เป็นตอนง่ายตอ่

การตดิตาม 
2 6 49 48 14 3.55 0.831 มาก 

5. มกีารก าหนดผลการเรียนรู้ของแตล่ะหัวข้อ

รายวชิา 
4 5 41 53 16 3.61 0.895 มาก 

6. แตล่ะหัวข้อรายวชิามกีารก าหนดวิธีการสอน 

และการประเมินผล ที่สอดคล้องกัน 
3 6 42 53 15 3.60 0.867 มาก 

7. เนื้อหารายวชิาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวชิาอ่ืน 3 6 52 46 12 3.49 0.842 มาก 

8. ท่านมีโอกาสประยุกตแ์นวคดิหรือหลักการ

พื้นฐานทางทฤษฎขีองรายวชิานีสู้่การ

แก้ปัญหา หรือการปฏบัิตจิรงิ 

4 4 53 41 17 3.53 0.900 มาก 

9. อาจารย์หรือคณาจารย์ท่ีสอนในรายวชิานีใ้ห้

ความรู้หรือทัศนะกว้างขวางหลายมุมมอง 
2 7 45 47 18 3.61 0.875 มาก 

10. ท่านมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองในรายวชิานี ้ 3 3 47 48 18 3.63 0.862 มาก 

11. รายวชิานีเ้ปิดโอกาสให้ท่านได้รับการประเมิน

หลายรูปแบบ 
3 7 46 48 15 3.55 0.881 มาก 

12. รายวชิานีใ้ห้ความรู้หรือการฝึกปฏบัิตเิพื่อการ

ท างานในวชิาชีพท่ีท่านเลอืกหรือเป็นพืน้ฐานใน

การศึกษาต่อได ้

1 5 44 50 19 3.68 0.823 มาก 

เฉลี่ย 3.58 0.862 มาก 

 

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับคุณภาพของรายวิชา 

  ไม่ม ี

 

 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพของรายวิชา 

(C11, AUN10.6) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

1) หลักสูตรทีท่่านศึกษา : 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์   

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

                หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี    

    หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่

2) ชั้นปทีีท่่านศึกษา : 

    ปีท่ี 1       ปีท่ี 2       ปีท่ี 3       ปีท่ี 4       ปีท่ี 5     ปีท่ี 6       ปีท่ี 7       ปีท่ี 8        

   (โปรดระบ)ุ   ภาคการศกึษา ......................................... ปีการศกึษา ............................................ 
3) ชื่อรายวิชาที่ประเมิน : (โปรดระบ)ุ.............................................................................................................. 

 

ค าชี้แจง :  โปรดประเมินความพงึพอใจต่อ รายวิชาที่ประเมิน ด้วยการท าเคร่ืองหมาย  X  ทับตัวเลขท่ีตรงกับความเห็น 

         ของท่าน  ดังนี ้

         เลข       1               2          3                    4                   5             หมายถึง 

         พงึพอใจ น้อยที่สดุ          น้อย          ปานกลาง          มาก          และมากทีส่ดุ ตามล าดับ 
 

1. มกีารก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีชัดเจน 1 2 3 4 5 

2. ผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีก าหนดครอบคลุมดา้นความรู้ ทักษะ และ/หรือ เจตคต ิ 1 2 3 4 5 

3. ระดับความรู้ในรายวชิาเหมาะสมกับพืน้ฐานความรู้ของท่าน 1 2 3 4 5 

4. การล าดับหัวขอ้รายวชิาเป็นขัน้เป็นตอนง่ายตอ่การติดตาม 1 2 3 4 5 

5. มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของแตล่ะหัวข้อรายวชิา 1 2 3 4 5 

6. แตล่ะหัวข้อรายวชิามกีารก าหนดวิธีการสอน และการประเมินผล ที่สอดคล้องกัน 1 2 3 4 5 

7. เนื้อหารายวชิาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวชิาอ่ืน 1 2 3 4 5 

8. ท่านมีโอกาสประยุกตแ์นวคดิหรือหลักการพื้นฐานทางทฤษฎขีองรายวชิานี้สูก่ารแก้ปัญหา  

    หรือการปฏบัิตจิรงิ 
1 2 3 4 5 



9. อาจารย์หรือคณาจารย์ท่ีสอนในรายวชิานีใ้ห้ความรู้หรือทัศนะกว้างขวางหลายมุมมอง 1 2 3 4 5 

10. ท่านมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองในรายวชิานี้ 1 2 3 4 5 

11. รายวชิานีเ้ปิดโอกาสให้ท่านได้รับการประเมินหลายรูปแบบ 1 2 3 4 5 

12. รายวชิานีใ้ห้ความรู้หรือการฝึกปฏบัิตเิพื่อการท างานในวชิาชพีท่ีท่านเลอืกหรือเป็นพืน้ฐานใน 

     การศึกษาต่อได ้
1 2 3 4 5 

 

โปรดแสดงความคดิเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณภาพของรายวิชาดังนี้ 

1. จุดเดน่ทีสุ่ดของรายวิชานีค้ือ

..................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

2. สิ่งทีค่วรแกไ้ขปรับปรุงของรายวิชานี้คือ 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

3. หัวข้อรายวิชาหรือหลักการขอ้ใดในหวัข้อรายวิชานีท้ีท่่านยังไม่สามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิผล   

..................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 


