
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2555 

 

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความรวมมือจากบัณฑิตทุกทาน โปรดตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง ดวยการทําเครื่องหมาย  ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน และโปรดกรอกขอความ 
ในชองวาง ท้ังนี้ การลงทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะสมบูรณเม่ือทานตอบ
แบบสอบถามของมหาวิทยาลัย และแบบสอบถามของ สกอ. เรียบรอยแลว 
 

            ขอมูลท่ีไดรับคืนจากการรวมแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเปน            
อยางยิ่ ง  ในการนําไปปรับปรุงการผลิตบัณฑิตรุนตอไปให มี คุณภาพสอดคลองกับความตองการ                      
ของตลาดแรงงาน  พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานใหความรวมมือ          
ตอบแบบสอบถามอยางครบถวนสมบูรณ 
 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานหลักสูตร      

1.1 ทานไดเรียนในสาขาท่ีตรงกับความตองการ      

1.2 สาขาวิชาท่ีทานสําเร็จการศึกษามีแหลงงานรองรับ      

1.3 หลักสูตรมีความทันสมัย ทันตอการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรม ทานสามารถนําความรูไปใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

1.4 กระบวนการสอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีใหแกทาน      

1.5 รายวิชาท่ีเรียนเปนประโยชนตอการศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน      

1.6 การไดรับการฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตร      

2. ดานอาจารยผูสอน      

2.1 ความสามารถในการสอน การถายทอดเน้ือหาวิชา      

2.2 ความรูความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน      

2.3 กระบวนการสอนสงเสริม และพัฒนาทักษะความคิดใหแกนักศกึษา      

2.4 ความพรอมดานเอกสาร คูมือ หรือตําราประกอบการสอน      

2.5 การใชสื่อการสอน หรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการสอน      

2.6 ความเอาใจใส และการปฏิบัตติอนักศึกษา      

2.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนมีความโปรงใส ยุติธรรม      

2.8 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนท่ีนาเคารพ      

2.9 อาจารยท่ีปรึกษาใหความเอาใจใสและมีเวลาใหคําปรึกษาแกทานเพียงใด      

ชื่อ-สกลุ ………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสประจําตัวนักศึกษา ………………………………………………………………………………………………………… 
คณะ – สาขาวิชา ………………………………………………………………………………………………………… 
เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา ………………………………………………………………………………………………………… 
สถานภาพปจจุบัน   ทํางาน                                       เกณฑทหาร 

  ทํางานพรอมกับศึกษาตอ                  อุปสมบท 
  ศึกษาตอ 
  ยังไมไดทํางาน 



          
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      

3.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เชน การศึกษานอกสถานท่ี การ
สัมมนาวิชาการ  การฝกปฏิบัตฯิ  สงเสริมการทํางานเปนทีม และศักยภาพ
นักศึกษาในการนําความรู และทักษะไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 

     

3.2 กิจกรรมนักศึกษามีความหลากหลาย      

3.3 กิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาทักษะทางวิชาการใหแกนักศึกษา      

3.4 กิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาทักษะทางสังคมใหแกนักศึกษา      

3.5 กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดพัฒนาทักษะการทํางานท่ีดีใหแกนักศึกษา      

3.6 กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดพัฒนาทักษะความคิดใหแกนักศึกษา      

3.7 กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา      

3.8 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสรมิการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ
ของนักศึกษา (สรางสรรค สามัคค ีสํานึกดีตอสังคม)  ผานองคกรนักศึกษา
ตาง ๆ เชน สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

     

4. การใหบริการ และสิ่งสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน      
4.1 การใหบริการของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีประสิทธิภาพ      

4.2 มหาวิทยาลัยจดับริการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู  และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
อยางเพียงพอ 

     

4.3 ความเหมาะสมและเพียงพอ ในการจัดหองเรียน และหองปฏิบัตกิาร      

4.4 ความเหมาะสมในการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา      

4.5 การใหบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยอยางมปีระสิทธิภาพ      

4.6 มหาวิทยาลัยจดับริการดานโรงอาหาร ศูนยอาหารไดอยางเหมาะสม      

4.7 มหาวิทยาลัยจดัการจราจรภายในมหาวิทยาลยัไดอยางเหมาะสม      

4.8 การใหบริการดานสถานพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ      

4.9 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาผานระบบสารสนเทศ 
ท่ีตอบสนองความตองการของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ 
ทะเบียนออนไลน  (REG) ระบบสารสนเทศนักศึกษา –กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (UBU-SIS)  

     

4.10 มหาวิทยาลัยพัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียน Online ท่ีมีคุณภาพ
และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

     

4.11 มหาวิทยาลัยปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือเอ้ือ
ตอการเรียนรู และคณุภาพชีวิตของนักศึกษา 

     

4.12 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริการหองสมุดใหเปนแหลงเรยีนรูท่ี
ตอบสนองความตองการของนักศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

     

5. ผลของการเรียนการสอนท่ีมีตอการทํางาน      

5.1 ทานคิดวาประสบการณตาง ๆ ทีไดรับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในประเด็นตอไปน้ี มปีระโยชนตอตัวทานเพียงใด  

     

      5.1.1 ดานวิชาการ      

      5.1.2 ดานการแกปญหา      

      5.1.3 ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน      

      5.1.4 ดานความรับผดิชอบ      

      5.1.5 ดานคุณธรรม จริยธรรม      

5.2 การศึกษาท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชวยเสริมโอกาสแกทาน
ในประเด็นตอไปน้ีเพียงใด 

     



          
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

       5.2.1 มีโอกาสไดงานท่ีด ี      

      5.2.2 มีโอกาสกาวหนาไปสูตาํแหนงท่ีสูงข้ึน      

      5.2.3 ไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน      

6. ความภาคภูมิใจตอมหาวิทยาลัย      

6.1 ทานมีความภาคภมูิใจท่ีเปนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพียงใด      

6.2 การเปนบัณฑติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทานมีความภาคภูมิใจตอ     
มหาวิทยาลยั ในประเด็นตอไปน้ีเพียงใด 

     

  6.2.1 ดานภาพลักษณ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และคณะ      

  6.2.2 ดานเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “ภูมิปญญาแหงภูมภิาคลุมนํ้าโขง”      

  6.2.3 ดานความเปนเลิศทางวิชาการ และระบบการเรยีนการสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

     

  6.2.4 ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม      

  6.2.5 ดานศิษยเกาและศิษยปจจุบันท่ีสรางช่ือเสยีง      

  6.2.6 ดานการบริการชุมชน เปนท่ีพ่ึงของชุมชนโดยใชความเช่ียวชาญของ
คณะและมหาวิทยาลยั 

     

7. ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพียงใด 

     

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
 

1. ทานคิดวาเนื้อหาในรายวิชาดานใดหรือทักษะดานใดท่ีสงเสริมและเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพของบัณฑิต   
ท่ีทานคิดวามหาวิทยาลัยควรจัดเพ่ิมเติม  
 

1.1   ไมมี เพราะครบถวนแลว 
  1.2 ควรเพ่ิมเติมหัวขอตอไปน้ี (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   การพูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา…………………………………………………………………………..) 
   การฝกปฏิบัติจริง 
   ความรูและการฝกปฏบัิติเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   ระบบมาตรฐานควบคุมคณุภาพ (ระบุช่ือระบบ………………………………………………………………………………..) 
   การบริการจัดการองคกร  เชน การจัดการความรู 
   ทักษะทางสังคม การทํางานรวมกับผูอ่ืน การจดัการความขัดแยงในองคกร 
  คุณธรรมและจริยธรรม 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ทานตองการใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู หรือฝกอบรมใหแกศิษยเกา ดานใด  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

 ภาษาอังกฤษ     คอมพิวเตอร  การประกอบอาชีพอิสระ  ทักษะวิชาการในสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
 

3. ทานตองการใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของศิษยเกา ดานใด  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ       การพัฒนาทักษะการเปนผูนํา   
 การพัฒนาทักษะทางการบรหิารจัดการ 
 
 
 



4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


