แบบสำรวจคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป
ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงที่ท่ำนให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมมำ ณ โอกำสนี้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
หำกมีปัญหำ/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ

โทร : 056-717100 ต่อ 1130, 2504 Fax : 056-717120

ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต(ส่วนของบัณฑิตกรอก)
นำมสกุล
สำขำวิชำ

ชื่อบัณฑิต นำย/นำง/นำงสำว
คณะ
ข้อมูลสถำนที่ทำงำนของบัณฑิต
ชื่อสถานที่ทางาน
เลขที่
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
บัณฑิตทำงำนที่หน่วยงำน/องค์กร/บริษัทแห่งนี้เป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด
 1) น้อยกว่า 4 เดือน
 2) 4 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 เดือน
 4) 9 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี
 5) ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

รหัสนักศึกษำ
ตาบล
เบอร์โทรศัพท์
 3) 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต (ส่วนของนำยจ้ำงหรือผู้ใช้บัณฑิตกรอก)
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าคาตอบ หรือเติมข้อความลงบนเส้นประ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 1.

เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

ข้อ 2.

อำยุ

 1) ต่ากว่า 30 ปี

 2) 30 – 39 ปี

 3) 40 – 49 ปี

 4) 50 – 59 ปี

 5) 60 ปีขึ้นไป
ข้อ 3.

ระดับกำรศึกษำสูงสุด

 1) ต่ากว่าปริญญาตรี

 2) ปริญญาตรี

 3) ปริญญาโท

 4) ปริญญาเอก

ลงชื่อ........................................นายจ้าง/ผูใ้ ช้บัณฑิต
(………………………………………………..)
ประทับตรา

 5) อื่นๆ ระบุ
ข้อ 4.

ข้อ 5.

ประเภทหน่วยงำน

ตำแหน่งปัจจุบนั

 1) หน่วยงานราชการ

 2) รัฐวิสาหกิจ

 3) บริษัทเอกชน

 4) อื่นๆ ระบุ

 1) ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

 2) หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก

 3) หัวหน้างาน

 4) อื่นๆ ระบุ
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ตอนที่ 2 : ควำมคิดเห็นต่อ “คุณภำพบัณฑิต” ของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 6.

ระดับควำมคิดของท่ำนที่มีต่อคุณภำพของบัณฑิตท่ำนนี้ มีมำกน้อยเพียงใด ในประเด็นต่ำงๆ ต่อไปนี้
ระดับควำมคิดเห็น
ประเด็น

พอใจ
มำก
(5)

พอใจ
(4)

พอใจน้อย
จนเกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
(2)
มำก
(1)

6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม
2) ตระหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม
4) มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกาหนด
5) ความซื่อสัตย์ สุจริต
6) การตรงต่อเวลา
7) ความขยันหมั่นเพียร
8) ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
9) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
10) ความอดทนในการปฏิบัติงาน
6.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำน
1) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ และการแก้ปัญหา
ในการทางานได้
2) ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
5) ความสามารถในการตัดสินใจ
6.3 ทักษะทำงปัญญำ
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจากัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
3) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง
4) การนาความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทางาน
5) ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง
6) สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
6.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2) มีภาวะผู้นาในการทางานของกลุ่ม
3) มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานของกลุ่ม
4) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ
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ระดับควำมคิดเห็น
ประเด็น

พอใจ
มำก
(5)

พอใจ
(4)

พอใจน้อย
จนเกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)

ไม่พอใจ
(2)

ไม่
พอใจ
มำก
(1)

5) มีน้าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
6) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
7) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน
8) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ
9) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน
6.6 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ (สำหรับบัณฑิตวิชำชีพครู)
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
ตอนที่ 3 : ควำมคิดเห็นต่อ “คุณภำพบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย” ของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 7. ระดับควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อคุณภำพของบัณฑิต ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย (“บัณฑิตมีควำมรู้ สู้งำน”) มีมำกน้อยเพียงใด
ในประเด็นต่ำงๆ ต่อไปนี้
ระดับควำมคิดเห็น
ประเด็น

พอใจ
มำก
(5)

พอใจ
(4)

พอใจน้อย
จนเกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
(2)
มำก
(1)

1) บัณฑิตมีควำมรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
2) บัณฑิตสู้งำน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา)
ข้อ 8.

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

3/3

