
ตอนท ี่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของบัณฑิตหรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คณะ
หลักสูตร
สาขาวิชา

1. สถานภาพการได้งานทําปัจจุบัน

 1. ทํางานแล้ว  6. อุปสมบท

 2. ทํางานแล้วและกําลังศึกษาต่อ  7. ช่วยกิจการของครอบครัว

 3. กําลังศึกษาต่อ  8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 4. ยังไม่ได้ทํางานและมิได้ศึกษาต่อ  9. เป็นนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย

 5. เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  10.อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………….

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการพัฒนาตนเองของบัณฑิต

1. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์ หรือไม่

 1.เข้าร่วม  2.ไม่ได้เข้าร่วม

ถ้าเข้าร่วม ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมด้านใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  1. ด้านวิชาชีพ/วิชาการ   2. ด้านส่ิงแวดล้อม

  3. ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ   4. ด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น การเล้ียงอาหารเด็กกําพร้า คนชรา เป็นต้น

  5. ด้านสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา การบริจาคโลหิต เป็นต้น

  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

2. ท่านใช้อุปกรณ์ใดในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  1.Smartphone    2.Tablet

  3. PC ส่วนตัว   4.PC สํานักคอมพิวเตอร์

  5.PC สํานักวิทยบริการ   6.PC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คณะ

  7.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2558

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ด้วยการทําเครื่องหมายท่ี
ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านและโปรดกรอกข้อความในช่องว่าง ทั้งน้ีการลงทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะสมบูรณ์
เมื่อท่านตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยและแบบสอบถามของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ได้รับคืน
จากการร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอยาางย่ิง ในการนําไปปรับปรุงการผลิตบัณฑิตรุ่นต่อไปให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกันน้ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ท่านให้ความร่วมมือ ตอบ
แบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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3. ท่านใช้ช่องทางในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล หรือในชีวิตประจําวัน ในช่องทางใดบ้าง

  1.Internet     2.ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ

  3.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

3.1 ความถี่และระยะเวลาในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล หรือในชีวิตประจําวันโดยใช้ช่องทาง Internet
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) กรุณาระบุ ด้วยเครื่องหมาย 

1-3 ช่ัวโมง 4 - 6 ช่ัวโมง > 6 ช่ัวโมง

  1. Search Engine เช่น Google เป็นต้น ……… ……… ………

  2.Youtube ……… ……… ………

  3.Line ……… ……… ………

  4.Facebook ……… ……… ………

  5.Twitter ……… ……… ………

  6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................

3.2 ความถี่และระยะเวลาในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล หรือในชีวิตประจําวันโดยใช้ช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) กรุณาระบุ ด้วยเครื่องหมาย 

< 1 ช่ัวโมง 1- 2 ช่ัวโมง > 2 ช่ัวโมง

  1. หนังสือตํารา ……… ……… ………

  2. หนังสือพิมพ์ ……… ……… ………

  3. วารสาร ……… ……… ………

  4. e-book ……… ……… ………

  4. วิทยานิพนธ์ ……… ……… ………

  5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... ……… ……… ………

4. ท่านใช้ Software ใดในการทํางาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล หรือในชีวิตประจําวัน
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  1.MS - Excel   2.MS - Power Point

  3.MS - Word   4. โปรแกรมตกแต่งภาพ

  5.อื่นๆ (โปรดระบุ)

5. ปัจจุบันท่านมีการพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รายการ Application กรณีช่องทาง Internet

รายการช่องทางสืบค้น/ค้นคว้า กรณีช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์

จํานวนช่ัวโมงในการศึกษา/ค้นคว้า

จํานวนช่ัวโมงในการศึกษา/ค้นคว้า
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  1.การศึกษาต่อ   2.การเรียนรู้ผ่านส่ือสารสนเทศต่างๆ

  3.การเข้ารับการอบรม   4.การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

  5.อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นด้านการพัฒนาทักษะของบัณฑิต
3.1

  1.ภาษาต่างประเทศ

1.1ภาษา  อังกฤษ  ในทักษะด้าน

 1.การฟัง  2.การพูด

 3.การอ่าน  4.การเขียน

1.2ภาษา  ญี่ปุ่น  ในทักษะด้าน

 1.การฟัง  2.การพูด

 3.การอ่าน  4.การเขียน

1.3ภาษา  จีน  ในทักษะด้าน

 1.การฟัง  2.การพูด

 3.การอ่าน  4.การเขียน

1.4 ภาษา เวียดนาม  ในทักษะด้าน

 1.การฟัง  2.การพูด

 3.การอ่าน  4.การเขียน

1.4 ภาษาอื่นๆ ระบุ  ในทักษะด้าน

 1.การฟัง  2.การพูด

 3.การอ่าน  4.การเขียน

  2.การฝึกปฏิบัติจริง

 3.ความรู้และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 4.ระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพ (ระบุช่ือระบบ ……………………….…….……………………………..……………………………………)

 5.การบริการจัดการองค์กร  เช่น การจัดการความรู้ การบริหารความเส่ียง เป็นต้น

 6.ทักษะทางสังคม การทํางานรวมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้งในองค์กร

 7.คุณธรรมและจริยธรรม

 8.อื่นๆ โปรดระบุ

3.2

  1.ภาษาอังกฤษ   2.การประกอบอาชีพอิสระ

  3.คอมพิวเตอร์   4.ทักษะวิชาการในสาขาที่สําเร็จการศึกษา

ท่านคิดว่าเน้ือหาในรายวิชาด้านใดหรือทักษะด้านใดท่ีส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ี
ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยควรจัดเพ่ิมเติม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือฝึกอบรมให้แก่ศิษย์เก่าด้านใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
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  5.อื่นๆ (โปรดระบุ)

3.3 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  1.การพัฒนาบุคลิกภาพ   2.การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา

  3.ด้านวิชาการ เช่น จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เป็นตน้  4.การพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ

  5.อื่นๆ (โปรดระบุ)

ตอนท ี่ 4 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/และระดับมหาวิทยาลัย
(กรุณาระบุ ด้วยเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน กลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ด้านหลักสูตร

2 ด้านอาจารย์ผู้สอน

3 ด้านระบบการให้คําแนะนําปรึกษา

1

2.4 ความพร้อมด้านเอกสาร คู่มือหรือตําราประกอบการสอน

3.1 มีระบบการให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเหมาะสม

3.2 มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

3.3 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา 
หรือให้คําปรึกษา

3.4 แนะนําเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางการ
ประกอบอาชีพ

2.3 กระบวนการสอนส่งเสรม และพัฒนาทักษะความคิด
ให้แก่นักศึกษา

2.6 การวัดผลและประเมินผลการเรียนมีความโปร่งใส 
2.7 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่น่าเคารพ

1.1 โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
รายการ

1.2 หลักสูตรมีความทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสังคม และวัฒนธรรม ท่านสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการทํางานได้

1.3 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.4 กระบวนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ใ ้ ่ ่

2.5 การใช้ส่ือการสอนหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการ

1.5 รายวิชาที่เรียนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ ในระดับที่
สูงขึ้น

1.6 การได้รับการฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตร

2.1 ความสามารถในการสอนการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา
2.2 ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน
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มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน กลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ระดับความคิดเห็น

รายการ

4 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5

5) ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานที่ดีให้แก่นักศึกษา

6) ด้านการพัฒนาทักษะความคิดให้แก่นักศึกษา

5.4 ความเหมาะสมในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

5.2 การบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสารสนเทศที่
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ

5.3 ความเหมาะสมและเพียงพอ ของวัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียน
 ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ปฏิบัติการ

3) ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
4) ด้านการพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษา

4.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น การศึกษานอก
สถานที่การสัมมนาวิชาการ  การฝึกปฏิบัติฯ  ส่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีม และศักยภาพ นักศึกษาในการนําความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

4.2 ท่านคิดว่ากิจกรรมนักศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมในด้าน
ต่างๆต่อไปน้ีในระดับใด

1) ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

2) ด้านการมีส่วนในการรักษาส่ิงแวดล้อม

5.6 การจัดบริการด้านโรงอาหาร ศูนย์อาหารได้อย่าง
เหมาะสม

7) ด้านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

4.3 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัต
ลักษณ์ ของนักศึกษา (สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม) 
ผ่านองค์กรนักศึกษาต่างๆ เช่น สภานักศึกษาสโมสรนักศึกษา
 ชมรมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การให้บริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ

5.5 การให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน กลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ระดับความคิดเห็น

รายการ

6 ผลการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการทํางาน

1) ด้านวิชาการ
2) ด้านการแก้ปัญหา

4) ด้านความรับผิดชอบ
5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) มีโอกาสได้งานที่ดี
2) มีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3) ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
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5.7 การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

5.8 การให้บริการด้านสถานพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยมี
ความเพียงพอ

5.11 การปรับปรุงและพัฒนามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

5.9 การพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (REG) ระบบ
สารสนเทศนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (UBU-SIS) 
เป็นต้น

5.10 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-library e-book 
และบทเรียน Online ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา

ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย

5.12 การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดที่ทันสมัย และแหล่ง
เรียนรู้อื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5.13 การจัดหาพ้ืนที่/สถานที่ให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้
พบปะและทํางานร่วมกัน

6.1 ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ทีได้รับจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นต่อไปน้ี มีประโยชน์ต่อ
ตัวท่านเพียงใด

3) ด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่น

6.2 ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยเสริม
โอกาสแก่ท่าน ในประเด็นต่อไปน้ีเพียงใด
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มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน กลาง น้อย น้อยท่ีสุด
ระดับความคิดเห็น

รายการ

1) ด้านภาพลักษณช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และคณะ

4) ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5) ด้านศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างช่ือเสียง
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ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุง ในระดับต่างๆ

5.1 เพ่ือการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

5.2 เพ่ือการพัฒนาระดับคณะ

5.3 เพ่ือการพัฒนาระดับหลักสูตร

*** ขอขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ***

ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและ ระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพียงใด

6) ด้านการบริการชุมชนเป็นที่พ่ึงของชุมชนโดยใช้ความ
เช่ียวชาญของ คณะและมหาวิทยาลัย

7.2 การเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านมีความ
ภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปน้ีเพียงใด

2) ด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ภูมิปัญญาแห่ง
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง”

3) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และระบบการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ

7.1 ท่านมีความภาคภูมิใจที่เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพียงใด
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