แบบสำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีกำรศึกษำ 2564
คำชี้แจง มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอควำมร่วมมือจำกนักศึกษำทุกคนช่วยตอบแบบสอบถำมฉบับนี้
เพื่อมหำวิทยำลัยจะนำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษำต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ  1) ชาย

 2) หญิง

2. ท่ำนศึกษำอยู่ในหลักสูตร
 2.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิต
 วิชาชีพครู
 2.2 ปริญญำโท
 1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2) การบัญชีมหาบัณฑิต
 3) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 4) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 5) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 6) สาขาหลักสูตรและการสอน
 7) สาขาการจัดการการศึกษา
 2.3 ปริญญำเอก
 1) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 2) การบัญชีดุษฎีบัณฑิต
 3) นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 4) นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
3. ท่ำนกำลังศึกษำอยู่ชั้นปี
 1) ปีที่ 1
 2) ปีที่ 2

 8) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 9) สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 10) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 11) สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 12) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
 13) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14) สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
 5) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6) สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 7) สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

 3) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
คำชี้แจง ให้นักศึกษาที่เคยได้รับบริการ/ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆ ประเมินระดับความพึงพอใจโดยเรียงจาก ระดับ 5 คือ
มากที่สุด ถึง ระดับ 1 คือ น้อยที่สุด

รำยกำร

กำรใช้
บริกำร/
กำรได้รับ
ข้อมูล
ไม่
เคย
เคย

1. ด้ำนเนื้อหำรำยวิชำ
1.1) เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1.2) เนื้อหารายวิชามีประโยชน์ต่อการนาไปประกอบ
อาชีพ/พัฒนาอาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
1.3) เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมาะสมทันสมัย
2.1) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.2) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2.2) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เช่น ลงมือปฎิบัติ การดูงาน การเข้าฟัง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
2.3) สื่อการสอน เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอน
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3. ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน
3.1) อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำน
กลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

รำยกำร

กำรใช้
บริกำร/
กำรได้รับ
ข้อมูล
ไม่
เคย
เคย

3.2) อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
และมี เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนสนใจติดตามการเรียนรู้
3.3) อาจารย์ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการทางานร่วมกัน
3.4) อาจารย์ผู้สอนให้คาแนะนาและรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
4. ด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
4.1) อาจารย์ที่ปรึกษา มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และเชี่ยวชาญในเรื่องทา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
4.2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเวลาให้คาปรึกษาและเปิดช่องทาง
ในการติดต่อได้สะดวก
4.3) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. ด้ำนควำมรวดเร็วและควำมใส่ใจในกำรบริกำร
5.1) เจ้าหน้าที่หรือเลขาฯ ในหลักสูตรของท่าน
5.2) เจ้าหน้าที่ของศูนย์บัณฑิตศึกษา
5.3) เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
5.4) เจ้าหน้าทีข่ องฝ่ายทะเบียนและวัดผล
5.4) เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
6. ด้ำนกำรสะดวกในกำรเข้ำถึงข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
6.1) จากทางหลักสูตรของท่าน
6.2) จากทางศูนย์บัณฑิตศึกษา
6.3) จากทางศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
6.4) จากทางฝ่ายทะเบียนและวัดผล
6.5) จากทางหน่วยกลางของมหาวิทยาลัย

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำน
กลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

รำยกำร

กำรใช้
บริกำร/
กำรได้รับ
ข้อมูล
ไม่
เคย
เคย

7. ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น
7.1) ทางหลักสูตรของท่าน
7.2) ทางศูนย์บัณฑิตศึกษา
7.3) ทางศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
7.4) ทางฝ่ายทะเบียนและวัดผล
7.5) ทางหน่วยกลางของมหาวิทยาลัย
8. ด้ำนควำมเหมำะสมของสถำนที่
8.1) การออกแบบห้องเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้
8.2) โต๊ะ/เก้าอี้ ในห้องเรียน มีจานวนและสภาพใช้งานที่
เหมาะสม
8.3) สถานที่ให้บริการของหลักสูตรมีความสะดวก เหมาะสม
8.4) ศูนย์อาหารมีบรรยากาศเหมาะสม สาหรับการบริการ
ด้านโภชนาการ
8.5) สถานที่อื่น ๆ โดยรวมของมหาวิทยาลัย
8.6) ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุค Digital
&Technology
8.6) สถานที่นั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุค Digital & Technology
9. กำรพึงพอใจ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคี
9.1) กิจกรรมจัดโดยหลักสูตรของท่าน ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้อง ในหลักสูตร
9.2) กิจกรรมจัดโดยคณะของท่าน ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้อง ในคณะ
9.3) การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำน
กลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

กำรใช้
บริกำร/
กำรได้รับ
ข้อมูล

รำยกำร

ไม่
เคย
เคย

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำน
กลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

9.4) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จัดโดยมหาวิทยาลัย สร้าง
ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมสถาบัน
9.5) การเข้าถึงแหล่งเสริมความรู้เพิ่มเติม โครงการ Upskill
& Reskill Series ของมหาวิทยาลัย

10. นักศึกษำจะแนะนำเพื่อนหรือญำติให้มำเรียนที่ DPU หรือไม่ (ให้คะแนนตำมควำมรู้สึกที่แท้จริง
(โดยค่ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 1 คือ ไม่แนะนำอย่ำงยิ่ง จนถึง 10 คือ แนะนำอย่ำงยิ่ง)
ไม่แนะนำ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

แนะนำ
10

11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..........................................................

ขอขอบคุณที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็น

