การจัดทําแบบประเมินสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการดําเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกําแหง
งานบริหารทั่วไป หน่วยแผนและระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

3. กรอบแนวคิดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึ กษาทุกระดับ สําหรั บการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทางวิทยาเขตฯ ต้องนําผลการประเมินระดับ
หน่วยงานจัดทําข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
และทางหน่ วยพั ฒ นาคุ ณภาพ ได้ทํ าการวิ เคราะห์ ตัวบ่ งชี้ ต ามเกณฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1: ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตัว
บ่งชี้ที่ 7.3: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
จากการที่ต้องมีการประเมินความพึงพอใจหลายด้านในหลายตัวชี้วัด ทาง
หน่วยพัฒนาคุณภาพ จึงมีแนวคิดในการออกแบบแบบประเมินสํารวจความคิดเห็น/
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดําเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีขึ้นมา ที่
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องทําการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อเป็นการลดภาระการ
ทํางานที่ซ้ําซ้อนและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยทางหน่วยพัฒนาคุณภาพเป็น
ผู้ รั บผิ ด ชอบในการทํ าการประเมิ น วิ เคราะห์ และสรุ ปผลการประเมิ น สํ าหรั บ
ความถี่ในการประเมิน ทางหน่วยพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
และทําการสํารวจกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกหลักสูตร ที่ศึกษาอยู่ที่
วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภาพที่ 1 ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

4. ขอบเขตการศึกษา
1. จั ด เก็ บข้ อมู ล ตามตั วชี้ วัด ด้ านความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การ
ดําเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี
2. พัฒนาการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาให้ได้ข้อมูล ที่
ครอบคลุ ม และสามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงาน เพื่อความสะดวกในการทําแบบประเมิน

5. ระเบียบวิธีการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

ปี 2555

1. เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด เก็ บข้ อมู ล ให้ ส อดคล้ องกั บตั วชี้ วัด ระบบคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
2. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานโดยใช้กระบวนการ PDCA
3. เพื่อนําข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษามาประกอบการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาเขตฯ

6. ข้อค้นพบจากการศึกษา
จากการศึ กษาพบว่ า ได้ ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากปี 2555 ครอบคลุ ม ทั้ งด้ านการ
บริหารงานในแต่ละด้าน และการรายงานผลตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลแบบสอบถามปี 2555 และ 2556
ข้อมูลแบบสอบถามตัวชี้วัดคุณภาพ
ปี 2555
ปี 2556
- ตัวชี้วัด สกอ. - ตัวชี้วัด สกอ. 2.5
2.5 (บางข้อ)
- ตัวชี้วัด สกอ. 2.6
- ตัวชี้วัด สกอ. - ตัวชี้วัด สกอ. 3.1
3.1 (บางข้อ)
- ตัวชี้วัด สกอ. 7.3
- เกณฑ์คุณภาพ
EdPEx หมวด 3,7

7. ข้อเสนอแนะ

ปี 2556

นโยบายการรับฟังสียงของลูกค้า
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
-ร่างแบบฟอร์ม (ไม่มี)
-รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลแบบสอบถามด้านบริหารจัดการ
ปี 2555
ปี 2556
- ด้านการจัดการ - ด้านกายภาพที่เหมาะสม
เรียนการสอนและ ต่อการเรียนการสอน
การวิจัย
- ด้านระบบสารสนเทศ
- ด้านสิ่งอํานวย - ด้านการบริการให้
ความสะดวก
คําปรึกษาทางการศึกษา
- ด้านสวัสดิการและ
สาธารณูปโภค

-ร่างแบบฟอร์ม (มี)
-ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากปีที่
ผ่านมา
-รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

เสนอทีมบริหารพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ดําเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
ดําเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
สรุปผลข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลนําไปใช้เพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะ

1. ควรเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล
2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงแบบประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม (ที่ปรึกษาการทําผลงาน)

ข้อมูลนําไปใช้แก้ไขปัญหาการ
บริหารงานครอบคลุมทุกด้าน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้มาตรฐานคุณภาพ (สกอ.)
รายงานผลการเยี่ยมสํารวจตาม
ระบบคุณภาพ EdPEx

