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แบบสอบถามข้ อมูลมหาบัณฑิต
คําชีแ จง
ตอนที 1
ตอนที 2
ตอนที 3

แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี 
ข้ อมูลส่วนตัว
แบบสํารวจความพึงพอใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อเสนอแนะ

ตอนที 1 เป็ นข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชีแ จง โปรดใส่เครื* องหมาย  ลงในช่อง  หน้ าข้ อที*ตรงกับความจริ งมากที*สดุ เพียงคําตอบเดียว
1.
2.
3.
4.

เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
อายุ...............................ปี
สําเร็ จการศึกษาเมื*อปี พ.ศ.  1. 2559
 2. 2560
 3. 2561
สาขาที*จบการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการออกแบบการเรี ยนการสอน
 2. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 4. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
 6. สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์
 7. สาขาวิชาการจัดการสิ*งแวดล้ อม
 8. สาขาวิชาการจัดการบริ การสุขภาพ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
 9. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
 10. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
 11. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 13. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 14. สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 15. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 16. สาขาวิชาปรัชญาและจริ ยศาสตร์
 17. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 18. สาขาวิชากฎหมายมหาชน
 19. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศกึ ษา
 20. สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
 21. สาขาวิชาการบริ หารพัฒนา
 22. สาขาวิชาปรัชญาและจริ ยศาสตร์
 23. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
 24. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 25. สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์
 26. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
 27. สาขาวิชานวัตกรรมการบริ หารจัดการการศึกษา
หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
 28. สาขาวิชาการจัดการ
 29. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
 30. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
5. การได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 1. เคยได้ รับ (ระบุชื*อรางวัล)......................................................... ในปี ................
 2. ไม่เคยได้ รับ
6. บทความวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระของท่านเคยได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรื อเข้ า
ร่วมในงานประชุมวิชาการหรื อไม่ (ระบุชื*อ)........................................... ................................................
..........................................................................................................................................................
ซึง* จัดขึ นระหว่างวันที*............................................... ณ .......................................................................

7. สถานภาพการทํางาน ก่ อนเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
 1. มีงานทําแล้ ว
 2. ยังไม่มีงานทํา
7.1 ถ้ ามีงานทําแล้ วประเภทของงานที*ทํา
 1. รับราชการ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 3. บริ ษัทเอกชน
 4. ธุรกิจส่วนตัว
 5. อื*น ๆ โปรดระบุ.............................................................................
7.2 เงินเดือนที*ได้ รับ
 1. 7,000 – 8,000 บาท
 2. 8,001 - 9,000 บาท
 3. 9,001 – 10,000 บาท
 4. 10,001 – 15,000 บาท
 5. มากกว่า 15,000 บาท ขึ นไป โปรดระบุ.............................................
7.3 รายได้ จากการทํางานพิเศษ
 1. ไม่มี
 2. น้ อยกว่า 2,000 บาท
 3. 2,000 – 4,000 บาท
 4. มากกว่า 4,000 บาท
8. สถานภาพการทํางาน เมือจบการศึกษา
8.1 งานที*ทํา เมื*อจบการศึกษา
 1. ยังทํางานอยู่ที*เดิม
 2. เปลี*ยนงานใหม่
 3. ทํางานที*เดิมตําแหน่งเดิม
 4. ทํางานที*เดิมตําแหน่งใหม่
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 6. ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
8.2 งานที*ทํา ตรงกับสาขาวิชาที*จบ
 1. ตรงกับสาขาที*จบ
 2. ไม่ตรงกับสาขาที*จบ
 3. ไม่ตรงกับสาขาที*จบ แต่มีความสัมพันธ์กนั
8.3 การปรับขันหรื
 อฐานเงินเดือนหลังจบการศึกษา
 1. ได้ รับการเลื*อนขัน
 2. ได้ ปรับฐานเงินเดือนสูงขึ น
 3. เงินเดือนเท่าเดิม
 4. อื*นๆ (ระบุ) ........................

ตอนที 2 แบบสํารวจความพึงพอใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คําชีแ จง โปรดใส่เครื* องหมาย  ลงในช่อง  หน้ าข้ อที*ตรงกับความจริ งมากที*สดุ เพียงคําตอบเดียว
รายการ
ด้ านอาจารย์ ผ้ ูสอน
1. มีโครงการสอน (Course Syllabus) ที*ชดั เจนมอบให้ นกั ศึกษา
2. มีความรู้ ความเชี*ยวชาญ และความสามารถในวิชาชีพ
เฉพาะของสาขา
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดการสอน
4. สอนให้ ผ้ เู รี ยนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
5. มีความกระตือรื อร้ นในการเตรี ยมเนื อหาและกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
6. ใช้ เอกสาร ตํารา และทรัพยากรการเรียนรู้ที*เหมาะสม
7. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ า / ปฏิบตั ิจริ ง
8. มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างสมํ*าเสมอ
9. ให้ ความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริ มให้ กําลังใจใน
การศึกษาเล่าเรี ยน
10.อบรม สัง* สอน ฝึ กฝน สร้ างเสริ มความรู้ ทักษะ และนิสยั
ที*ถกู ต้ องดีงามให้ แก่นกั ศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ด้ วย
ความบริ สทุ ธิZใจ
11.ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด* ีแก่นกั ศึกษา ทังกาย

วาจา
และจิตใจ
12.ไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ความเจริ ญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักศึกษา
13.ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้ างจากนักศึกษา
ด้ านการเรียนการสอน
14. มีรูปแบบการเรี ยนการสอนที*หลากหลาย ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
15. มีการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนที*เน้ นการวิจยั เป็ นฐาน
และการบูรณาการเพื*อสร้ างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
16. มีการใช้ สอื* เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนที*ทนั สมัย
17. มีห้องเรี ยน / สิง* แวดล้ อมทีเ* อื ออํานวยต่อการเรี ยน

5
มากทีสุด

ระดับการประเมิน
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้ อย

1
น้ อยทีสุด

รายการ

5
มากทีสุด

ระดับการประเมิน
4
3
2
มาก
ปานกลาง
น้ อย

1
น้ อยทีสุด

18. มีห้องสมุด (หนังสือ / โสตทัศนูปกรณ์ / การบริ การระบบ
ห้ องสมุด / การสืบค้ นข้ อมูล) ที*เพียงพอและทันสมัย
ด้ านวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
19. อาจารย์ที*ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ มีความ
เชี*ยวชาญด้ านการวิจยั ในสาขา
20. อาจารย์ที*ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระให้ เวลาใน
การอ่านและให้ คําปรึกษางานวิจยั เพื*อการทําวิทยานิพนธ์ / การ
ค้ นคว้ าอิสระ
21. ความรู้ ความสามารถในการให้ คําปรึกษา
22. ความชัดเจนในการให้ คําแนะนํา
23. การติดตามวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ ของอาจารย์
ที*ปรึกษา
ด้ านการให้ บริการของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
24. ให้ บริ การด้ วยความสุภาพ เป็ นมิตร
25. สามารถให้ คําแนะนําและตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน
26. ให้ บริ การด้ วยความสะดวก และรวดเร็ว
27. การดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้ น เต็มใจให้ บริ การ
28. ข้ อมูลที*ได้ รับถูกต้ อง ชัดเจน ตามเวลาที*นดั หมาย

ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะอื*น ๆ เกี*ยวกับการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา และ / หรื อ สิง* ที*ต้องการให้ แก้ ไข หรื อปรับปรุง (ระบุ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีใ* ห้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

