
  

      แบบสอบถาม 
เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลกัษณะของบัณฑิต มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจําแนกออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2. ด้านความรู้ และทกัษะในการทํางาน 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ “สร้างสรรค์ สามคัคี สาํนึกดี
ต่อสังคม” 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย 

ตอนที่ 1   เปน็ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบณัฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ทํางานใน
หน่วยงาน 

ตอนที่ 2   เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มต่ีอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรยีบร้อยแล้ว สามารถนําส่งแบบสอบถาม ม ี3 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ทางไปรษณีย์ โดยขอความกรุณาพับตามรอยปรุและนําส่งตู้ไปรษณีย์ที่ท่านสะดวกโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

วิธีที่ 2 ทางโทรสาร โดยส่งแบบสอบถามมายังหมายเลขโทรสาร ....................................... 

วิธีที่ 3 ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ โดยส่งมายัง e-mail: …………………………………………… 

 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของบัณฑิตเป็นรายบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอรับรองว่าข้อมูลนี้จะไม่มีผลทําให้ท่านได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น   

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหวังเป็นอย่างยิ่ ง ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คณะ........................................................................................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ทํางานในหน่วยงาน 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน      หรือเติมคําตอบลงในช่องว่างท่ีกําหนดให้  

1. บัณฑิตท่ีทํางานกบัท่านสาํเร็จการศึกษาจากคณะ....................................... สาขา..............................รหัสนักศึกษา...................  
มีช่ือและตําแหนง่ของบัณฑติคือ      ชื่อ-สกุล………………………………………………………ตําแหน่ง..............................….. 

2. ช่ือสถานประกอบการ/หนว่ยงาน ......................................... โทรศัพท์ ................................ Email..................... 
3. ประเภทหน่วยงานของท่าน     

 1.ส่วนราชการ  2. รัฐวิสาหกิจ       3. หน่วยงานเอกชน    4.สมาคม มูลนิธ ิหรือองคก์รอิสระ  

 5. มหาวิทยาลัย         6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 
4. สถานภาพของบัณฑิตผู้รับความคิดเห็น 

  1. ทํางาน 2. ศึกษาต่อ   
5. ตําแหน่งของท่าน   

 1.ผู้บังคับบญัชาสูงสดุ  2.หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการ   3.เจ้าของกิจการ  4.อาจารย์ท่ีปรึกษา  

 5.เพื่อนรว่มงาน         6. อืน่ ๆ (โปรดระบุ)......................... 
6. ระยะเวลาที่บัณฑติทํางานอยู่กับท่าน 

1. น้อยกว่า 6 เดือน 2. 6-12 เดือน  3. 1-3 ป ี 4. 3 ปีขึ้นไป 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในช่องความคิดเหน็ท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด ตามคุณลักษณะแต่ละดา้นของบัณฑติท่ีกําหนดใหต้่อไปนี ้เพียง

ช่องเดียวโดยแบ่งความตอ้งการออกเป็น 5 ระดับดังนี ้
ระดับ 1 น้อยที่สุด หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย 
ระดับ 2 น้อย  หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย 
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย 
ระดับ 4 มาก  หมายถึง เห็นด้วยมากหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก 
ระดับ 5 มากที่สุด หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุดหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากที่สุด 
 

คุณลักษณะของบณัฑิต 

ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

(5) 
มาก 
ที่สุด 

(4)  
มาก 

(3) 
ปาน 
กลาง 

(2)  
น้อย 

 (1) 
น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี      
     1.1 มีความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่น เช่ือในความเสมอภาค      

     1.2 มีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา       

     1.3 มีความสภุาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน      

     1.4 มีความซ่ือสัตย์สจุริต กตญัญู และมีความยุตธิรรม      

     1.5 มีความเสยีสละ มีน้ําใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอ่เพื่อนร่วมงาน      

     1.6 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และสู้งาน      

     1.7 มีความพอเพียง พอประมาณ พอดี และรูจ้ักกาลเทศะ      

     1.8 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพหรือในการทํางาน หรอืในการศึกษาต่อ      

รหัสแบบสอบถาม................................... 
(ใช้รหัสนักศึกษาของบัณฑิต) 



  

คุณลักษณะของบณัฑิต 

ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

(5) 
มาก 
ที่สุด 

(4)  
มาก 

(3) 
ปาน 
กลาง 

(2)  
น้อย 

 (1) 
น้อย 
ที่สุด 

2. ด้านความรู้ และทักษะการทํางาน      

   2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอยา่งครอบคลุมและเป็นระบบ       

2.2 มีความรูใ้นหลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาชีพ/ในการทาํงาน/ใน
การศึกษาต่อ 

     

2.3 มีความใฝ่รู้ หรือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

2.4 มีทักษะในการศึกษา แก้ปญัหาและต่อยอดความรู้ เพื่อประยุกตใ์ช้ในการทาํงาน      

2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกตอ้งในการ
ทํางาน/ศึกษาต่อ 

     

2.6 มีความรูใ้นระดับท่ีสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ      

3. ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ สามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย 

     

3.2 มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบตัิงานใหส้ําเร็จตามกาํหนดเวลา      

3.3 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

3.4 มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน      

3.5 มีความสามารถนําความรูใ้นสาขาวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบตัิงานประจําและหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีวิสัยทัศน์ในการทาํงาน/ศึกษาต่อ      

4.2 รู้หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีตนเอง      

4.3 มีความสามารถในการทํางานเปน็ทีม เป็นผู้นาํ/ผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

     

4.4 มีความเช่ือมัน่ในตัวเอง กล้าแสดงออก      

4.5 มีมนุษยสมัพนัธ์สามารถปรับตวัเข้ากบัสังคมได ้      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

5.1 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปญัหาในการ
ทํางาน/ศึกษาต่อ 

     

5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล 
และแปลความหมาย 

     

5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอข้อมูล เพื่อแก้ไขปญัหาในการ
ทํางาน และเป็นแนวทางในการตัดสนิใจของผู้บริหาร 

     

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ภาษาไทย      

5.5 มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน 
ภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศ อื่นๆ 

     

6. ด้านลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสงัคม” 

     

6.1 มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน หรือผลงาน และมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์      

6.2 มีความรัก ความสามัคคีในการทํางานร่วมกับต่อองค์กร หรอืหน่วยงาน เช่น ทํางาน
เป็นทีม มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดี เป็นต้น 

     



  

คุณลักษณะของบณัฑิต 

ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 

(5) 
มาก 
ที่สุด 

(4)  
มาก 

(3) 
ปาน 
กลาง 

(2)  
น้อย 

 (1) 
น้อย 
ที่สุด 

6.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทําหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ สจุริต และอดทน 

     

6.4 มีความสาํนึกท่ีดีต่อสังคม เช่น มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน มีจิตสาธารณะ รว่มกจิกรรมกับชุมชน กระตอืรือร้นในการ
ทํางาน 

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


