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แบบส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2563) 

เรียน ผู้ใช้บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 หากมีปัญหา/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร : 056 - 717100 ต่อ 1130 , 2504  Fax : 056 - 717120 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต(ส่วนของบัณฑิตกรอก) 

ชื่อบัณฑิต นาย/นาง/นางสาว      นามสกลุ                   
คณะ                สาขาวิชา     รหัสนักศึกษา    
ข้อมูลสถานที่ท างานของบัณฑิต 
ช่ือสถานท่ีท างาน เลขท่ี ต าบล      
อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ เบอร์โทรศัพท์                 
บัณฑิตท างานที่หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทแห่งนี้เป็นระยะเวลานานเท่าใด 
 1) น้อยกว่า 4 เดือน                               2) 4 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 6 เดือน                   3) 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  
 4) 9 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 1 ป ี                  5) ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต (ส่วนของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตกรอก) 

ค าช้ีแจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบ หรือเตมิข้อความลงบนเส้นประ        
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บณัฑิต 
 

ข้อ 1. เพศ  1) ชาย  2) หญิง 
 

ข้อ 2. อาย ุ  1) ต่ ากว่า 30 ปี  2) 30 – 39 ป ี

   3) 40 – 49 ป ี  4) 50 – 59 ป ี

   5) 60 ปีข้ึนไป 
 

ข้อ 3. ระดับการศึกษาสูงสุด  1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี  2) ปริญญาตร ี

   3) ปริญญาโท  4) ปริญญาเอก 

   5) อื่นๆ ระบุ         
 

ข้อ 4. ประเภทหน่วยงาน  1) หน่วยงานราชการ  2) รัฐวิสาหกิจ 

   3) บริษัทเอกชน  4) อื่นๆ ระบุ      
 

ข้อ 5. ต าแหน่งปัจจุบัน  1) ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ  2) หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 

   3) หัวหน้างาน  4) อื่นๆ ระบุ      
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
(   ) 

   ประทบัตรา 
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ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อ “คุณภาพบัณฑิต” ของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อ 6. ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่านนี้ มีมากนอ้ยเพียงใด ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
พอใจ
มาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบจะ 
ไม่พอใจ (3) 

ไม่พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 
(1) 

6.1  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม      
2)  ตระหนักในศลิปวัฒนธรรมของชาติ      
3)  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเคารพกฏกติกาของสังคม      
4)  มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสตูรก าหนด      
5)  ความซื่อสัตย์ สุจริต      
6)  การตรงต่อเวลา      
7)  ความขยันหมั่นเพยีร      
8)  ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคารวะ      
9)  การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
10) ความอดทนในการปฏิบตัิงาน      
6.2  ความรู้ความสามารถพื้นฐาน 
1)  มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ และการแก้ปัญหา 

ในการท างานได้ 
     

2)  ความมีปฏภิาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์      
3)  ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์      
4)  ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม      
5)  ความสามารถในการตัดสินใจ      
6.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มทีักษะในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล      
2)  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ  

วิชาชีพโดยยอมรับข้อจ ากัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง 
     

3)  ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาท่ีเรียนมาหรือท่ีเกีย่วข้อง      
4)  การน าความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการท างาน      
5)  ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง      
6)  สามารถแสดงคณุภาพของงานท่ีได้รับมอบหมาย      
6.4  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
2)  มีภาวะผู้น าในการท างานของกลุ่ม      
3)  มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานของกลุ่ม      
4)  มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ      
5)  มีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม      
6)  ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน      
7) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน      
8)  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ       
9)  ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น      

 

 



 

3/3 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
พอใจ
มาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบจะ 
ไม่พอใจ (3) 

ไม่พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 
(1) 

6.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

อย่างมีวิจารณญาณเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
     

2)   มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
3)   มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ      
4)   มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

5)  สามารถสรปุประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน      
6.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (ส าหรับบัณฑิตวิชาชีพครู) 
1)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย อย่างสร้างสรรค์      
2)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี   

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

     

3)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ      
 

 
 

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อ “คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” ของผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อ 7. ระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (“บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน”) มีมากน้อยเพียงใด   
ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
พอใจ
มาก 
(5) 

พอใจ 
(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบจะ 
ไม่พอใจ (3) 

ไม่พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 
(1) 

1)  บัณฑิตมีความรู ้(มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

     

2)  บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อก าหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) 

     

 

ข้อ 8. ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ            
                 
 

 


