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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ทีม่ ีต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่ อมหาบัณฑิต................................................................................................................................................
หลักสู ตร……………………………………………...........สาขา.........................................………………
สาเร็จการศึกษาปี ..............................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของหัวหน้างาน นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิต (ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน ซึ่ งข้อมูลที่ท่านตอบมหาวิทยาลัยจะนาไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง หลักสู ตร
และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป จึงใคร่ ขอความร่ วมมือท่านสละเวลาตอบแบบ
ประเมินให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบ
ประเมินผลครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรื อขีดเครื่ องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................................
2. ตาแหน่งของท่านในหน่วยงาน
 1. เจ้าของกิจการ
 2. ผูจ้ ดั การ
 3. หัวหน้าหน่วยงาน
 4. ผูอ้ านวยการ
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................
3. ลักษณะของหน่วยงานของท่าน
 1. หน่วยงานราชการ
 2. บริ ษทั เอกชน
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. ธนาคาร / สถาบันการเงิน
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................
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4. สิ่ งที่เป็ นนโยบายแรกในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทางานในหน่วยงานของท่านได้แก่
 1. สถาบันการศึกษา
 2. บุคลิกภาพ
 3. สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
 4. ความสามารถพิเศษ
 5. สถานภาพ
 6. อื่น ๆ (ระบุ)......................................
5. ปั จจุบนั หน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปฏิบตั ิงานอยูจ่ านวน........................คน
6. งานที่มหาบัณฑิตที่ท่านประเมินอยูน่ ้ ีปฏิบตั ิงานอยูต่ รงหรื อสอดคล้องกับสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
หรื อไม่
 1. ตรงสาขา
 ไม่ตรงสาขา
7. ระยะเวลาที่มหาบัณฑิตที่ท่านตังกล่าวในข้อ 6 ทางานอยูใ่ นหน่วยงานของท่าน
 1. น้อยกว่า 1 ปี
 2. 1-5 ปี
 3. 6-10 ปี
 4. มากกว่า 10 ปี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
คาชี้แจงท่านมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตทีท่ ่ านประเมินอยู่นี่ ในระดับใด
โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจดังกล่าว

คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
1. ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิง
วิชาการหรื อวิชาชีพโดยคานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
1.2 สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างผูร้ ู ้ดว้ ย
ความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน
1.3 ตอบสนองต่อปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักการ
เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
1.4 ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยความไวต่อ
ความรู ้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
1.5 ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวน
และแก้ไข
1.6 สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้คุณธรรม จริ ยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.7 แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ในสภาพแวดล้อมการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา หลักการและทฤษฎีสาคัญที่เรี ยน
2.2 นาสาระหลักของสาขาวิชา หลักการและทฤษฎีสาคัญที่เรี ยน
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพ
2.3 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชี พอย่าง
ลึกซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
2.4 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆและการประยุกต์
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
2.5 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 พัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็น
หรื อปั ญหา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูล
ไม่เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อรายงานทางวิชาชีพ
3.5 พัฒนาความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้
เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
3.6 สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทางในการวิเคราะห์
ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
3.7 พัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
หรื อวิชาชีพ
3.8 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรื อโครงกา
วิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั
3.9 ให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ซ่ ึงขยายองค์ความรู ้หรื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิในวิชาชีพที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนหรื อความยุง่ ยาก
ระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
4.2 สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้
4.3 สามารถวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
4.4 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่ วมมือกับ
ผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ
4.5 แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของกลุ่ม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปั ญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชน
ทัว่ ไป
5.3 สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
6. ด้ านคุณลักษณะทีส่ ่ งเสริมอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย “ความรู้ ค่ ู
ชุ มชน
6.1 สามารถนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาหน่วยงาน / ชุมชน
6.2 สามารถใช้ความรู ้ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาหน่วยงาน /
ชุมชน
6.3 สามารถทางานร่ วมกับหน่วยงาน/ชุมชน บนพื้นฐานความ
พอเพียง
6.4 สามารถสร้างความรู ้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ ในหน่วยงาน /
ชุมชนและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
6.5 มีความรู ้ ความสามารถ แสดงออกเป็ นบุคลิกอันเป็ นที่
ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่ท่านประเมินอยูน่ ้ ี และด้านอื่นๆ ที่ท่านคิดว่า
เหมาะสมและควรรักษาไว้
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ มหาบัณฑิตที่ท่านประเมินอยูน่ ้ ี และด้านอื่นๆที่ท่านคิดว่าควร
พัฒนาให้มากขึ้น
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ความต้ องการเกี่ยวกับหลักสู ตร
4.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เปิ ดสอนเพิ่มจากที่จดั อยู่ ได้แก่หลักสาขาใด
ปริ ญญาตรี สาขาวิชา.....................................................................................................................
ปริ ญญาโท สาขาวิชา....................................................................................................................
ปริ ญญาเอก สาขาวิชา...................................................................................................................
4.2 หลักสู ตรใดที่เอื้อต่อบริ การแก่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่ งท่านเห็นว่าจาเป็ นต้องเปิ ดสอนมากที่สุด
ภาคปกติ สาขาวิชา.......................................................................................................................
ภาคพิเศษ สาขาวิชา.....................................................................................................................
หลักสู ตรระยะสั้น ๆ สาขาวิชา......................................................................................................
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่ เดือน ปี ......../......./..........

