แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ คุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในปการศึกษา 2555 - 2556
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2555-2556 (ระดับปริญญาโท) โปรดทําเครื่องหมาย √ ใน  หนาขอความซึ่งตรงกับความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมหาบัณฑิต (มหาบัณฑิตเปนผูกรอกขอมูล)

1. ชื่อ-สกุลมหาบัณฑิต..........................................................................................รหัสนักศึกษา ……………………………………
2. เพศ

 1. ชาย

3. จบการศึกษาในปการศึกษา

 2. หญิง

 1. ปการศึกษา 2555

 2. ปีการศึกษา 2556

4. สังกัดคณะและสาขาวิชา
 1. คณะครุศาสตร (ค.ม.)
 1. การบริหารการศึกษา

 2. หลักสูตรและการสอน  3. อื่น ๆ ระบุ...............................

 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วท.ม.)
 1. เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

 2. อื่น ๆ ระบุ .............................................

 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร (วศ.ม.)
 1. การจัดการงานวิศวกรรม

 2. อื่น ๆ ระบุ………………………………….......

 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ศศ.ม.)
 1. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

 2. อื่น ๆ ระบุ………………………………….......

 5. คณะวิทยาการจัดการ (บธ.ม.)
 1. การบริหารธุรกิจ

 2. อื่น ๆ ระบุ………………………………….......

ขามไปตอบตอนที่ 2
สําหรับหัวหนาหนวยงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ คุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในปการศึกษา 2555 - 2556
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2555-2556 โปรดทําเครื่องหมาย √ ใน  หนาขอความซึ่งตรงกับ
ความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิต (บัณฑิตเปนผูกรอกขอมูล)
1. ชื่อ-สกุลบัณฑิต.....................................................................................................รหัสนักศึกษา ………………………………………………
2. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
3. จบการศึกษาในปการศึกษา
 1. ปการศึกษา 2555
 2. ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษา  1. ภาคปกติ
 2. ภาคพิเศษ (เรียนเสาร – อาทิตย)
4. สังกัดคณะและสาขาวิชา
 1. คณะครุศาสตร (ค.บ. 5 ป)
 1. การศึกษาปฐมวัย
 2. สังคมศึกษา
 3. วิทยาศาสตรทั่วไป
 4. พลศึกษา
 5. คณิตศาสตร
 6. การศึกษาพิเศษ
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ./ทล.บ.)
 1. เกษตรศาสตร
 2. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 3. เทคโนโลยีการเกษตร
 4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
 5. อืน่ ๆ ระบุ.....................................
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร (วท.บ.)
 1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเครื่องกล)  2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)
 3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชางกอสราง)
 4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีกอสราง)
 5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟา)
 6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการผลิต)
 7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
 8. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
 9. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม)  10. วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ
 4. คณะนิตศิ าสตร (น.บ.)
 5. คณะนิเทศศาสตร (ศศ.บ.)
 1.นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)  2.นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
 3.นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
 6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ศศ.บ./ศป.บ./รป.บ.)
 1. ดนตรี(ดนตรีไทย)
 2. ดนตรี(ดนตรีสากล)  3. ศิลปกรรม
 4. รัฐประศาสนศาสตร  5. ภาษาไทย
 6. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  7. การปกครองทองถิ่น
 8. การพัฒนาชุมชน
 9. การจัดการคลัง
 7. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
 1. วิทยาการคอมพิวเตอร
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. อื่น ๆ ระบุ...............................
 8. คณะวิทยาการจัดการ (ศศ.บ./บธ.บ./บช.บ.)
 1. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
 2. การตลาด
 3. การเงินการธนาคาร
 4. การบัญชี (บช.บ)  5. อุตสาหกรรมทองเที่ยว
 6. การจัดการ
 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย
 8. การจัดการทั่วไป  9. การจัดการการคลัง
 10. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 11. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  12. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
 13. อื่น ๆ ระบุ...................
 9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.บ.)
 1. คหกรรมศาสตรทั่วไป
 2. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
 3. ชีววิทยาประยุกต
 4. ฟสิกส
 5. สถิติประยุกต
 6. เคมี
 10. คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  1. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2. อัญมณีศาสตร

ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของหัวหนาหนวยงาน (ผูบังคับบัญชา/ผูใชบัณฑิต/นายจาง เปนผูกรอกขอมูล)
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ………………………….. ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทา
 4. อนุปริญญา/ปวส./ปวท. หรือเทียบเทา
 5. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
 6. สูงกวาปริญญาตรี
 7. อื่น ๆระบุ...............................................................................................................
4. ตําแหนงของหัวหนาหนวยงาน
 1. ผูบริหารระดับสูง (ผูอํานวยการ/ผูจัดการ/เจาของกิจการ/ผูนําชุมชน)
 2. ผูบริหารระดับกลาง (หัวหนาแผนก/ฝาย/หมวด)
 3. ผูบริหารระดับลาง (หัวหนางาน)
 4. อื่น ๆระบุ...............................................................................................................
5. ลักษณะของหนวยงาน/สถานประกอบการ
 1. หนวยงานภาครัฐ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 3. หนวยงานภาคเอกชน
 4. ธุรกิจสวนตัว / กิจการสวนตัว  5. ภาคเกษตรกรรม
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................
6. ที่อยู/ ที่ตั้งของหนวยงาน ..................................................................................................................................
...............................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................................................
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิต

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1 มีความซื่อสัตย/สุจริต
2 มีความตรงตอเวลา
3 มีระเบียบวินัย
4 มีความรับผิดชอบ
5 มีความเสียสละในการปฏิบัติหนาที่และหนวยงาน
6 มีความขยัน สูงาน และอดทนไมยอทอ
7 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก
8 มีมนุษยสัมพันธ สัมมาคารวะ
9 มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
10 มีการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี

ทําต่อหน้ าถัดไป

ที่

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิต

ดานความรู
1 ความรูความสามารถตรงตามสาขาที่เรียน
2 ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน
3 ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
4 ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ
5 ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6 ความสามารถในการสรางสรรคงานใหม
7 ความรูรอบตัวและเพิ่มพูนความรูใหม ๆ เสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
8 ความสามารถในการถายทอดและเผยแพรความรู
9 ความชํานาญ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
10 ความสามารถในการเรียนรู ศึกษาคนควา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11 ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
12 ความสามารถ ทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
13 ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหเชิงเหตุผล
14 ความสามารถในการคิด วางแผน และตัดสินใจ
15 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานทักษะทางปญญา
1 มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
พรอมใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา
2 ความสามารถในการวิเ คราะหปญ หาและเสนอแนวทางการแกไ ขไดอ ยา ง
สรางสรรค
3 ความสามารถในการใชทัก ษะความรูความเขาใจอันถ องแท ในบริบ ททาง
วิชาชีพและวิชาการ
4 มีทักษะปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝน จากเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2 ความสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4 ความสามารถวางแผนและรั บ ผิดชอบในการเรีย นรูแ ละพั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง

นอย
ที่สุด

ที่

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและอัตลักษณของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง

นอย
ที่สุด

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ
วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2 สามารถสรุป ประเด็นและสื่อสารทั้ง การพูดและการเขียน รูจัก เลือกและใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3 สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช
อยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล
าวสารและแนวความคิ
5 ขสามารถใช
คอมพิวเตอรใดนการจัดการกับขอมูลตาง ๆ อยางเหมาะสม
6 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและ
เหมาะสม
ดานทักษะการจัดการเรียนรู (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร)
1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน
การวัดและประเมินผล และการจัดการชั้นเรียน
2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนและวัดประเมินผล
การเรียนร็เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล
ดานอัตลักษณ
บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี สามารถคิ ด เป น ทํ า เป น
บริหารจัดการ หรือแกปญหาตาง ๆ ไดอยางดี
ตอนที่ 4 ขอควรปรับปรุงและขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ขอขอบคุณที่ใหความอนุเคราะหในการกรอกขอมูลเพื่อประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ขอความกรุณาพับตามรอยปะ และเย็บสงกลับมาตามที่อยูนี้ดวย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณาสง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล
ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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