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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์จะทราบผล 
การปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง และต้องการทราบคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงาน
ต้องการเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้ นและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการส ารวจแบบสอบถามครั้งนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 427 คน พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 328 คน เพศชายจ านวน 99 คน 
โดยบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 29 คน สาขาวิชา
สังคมศึกษา จ านวน 76 คน  สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 69 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 65 คน 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 62 คน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 66 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 60 คน 
 ผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2559 จากการประเมินตามคุณลักษณะของบัณฑิตความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตโดยประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะมากที่สุด คือ 4.63 รองลงมาได้แก่สาขาวิชาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ คือ 4.62 และ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา     
มีค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ คือ 4.59 ตามล าดับ  

การประเมินตามคุณลักษณะของบัณฑิตความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่  
มีต่อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยประเมินทั้ง 3 อัตลักษณ์ ได้แก่ 1. เป็นนักปฏิบัติ  
2. เชี่ยวชาญการสื่อสาร 3. มีจิตสาธารณะ พบว่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยรวมอัตลักษณ์ 3 ด้านมาก
ที่สุด คือ 4.59 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมอัตลักษณ์ 3 ด้าน คือ 4.53 และ สาขาวิชา
ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยรวมอัตลักษณ์ 3 ด้าน คือ 4.52 ตามล าดับ  

และการประเมินตามคุณลักษณะของบัณฑิตความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา
ที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยประเมินตามพันธกิจ 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการผลิต
บัณฑิต 2. ด้านการผลิตและการพัฒนาครู  3.ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
5. ด้านการวิจัย พบว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรวมพันธกิจ 5 ด้านมากที่สุดคือ 4.59 รองลงมา
ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีค่าเฉลี่ยรวมพันธกิจ 4 ด้าน คือ 4.56  และ สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมพันธกิจ 4 ด้าน คือ 4.54 
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ค าน า 
 

รายงานส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ต่อไป 

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่สนใจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสมควรหากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
รายงานส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติป ระจ าปี
การศึกษา 2559 ในครั้งต่อไป กรุณาแจ้งฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

ผู้จัดท า 
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 3 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 3 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัย 4 
- จ านวนและร้อยละของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์ 
4 

- ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บั งคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต 

5 

- ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

6 

- ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อการพัฒนา
บัณฑิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  8 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินผลการส ารวจ  
 ภาคผนวก ข แบบส ารวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                           สวนสุนันทา และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ด าเนินเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ดังนั้น ในการด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้หลักสูตรได้
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง และต้องการทราบคุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 

2. เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 

2559 จ านวน 427 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บั งคับบัญชาบัณฑิตคณะครุศาสตร์            

ทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 จ านวน 118 คน 
 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา
คณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษาได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านในการติดตามการตอบแบบสอบถาม 
  

3. การสร้างแบบสอบถาม 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประเมิน ด าเนินการดังนี้ 
1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดท าร่างแบบสอบถามภายใต้ประเด็นค าถาม แบ่งออกเป็น 

5 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สถานภาพของหน่วยงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีหน่วยงาน

ต้องการ 
ส่วนที่ 3 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
ส่วนที่ 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 
4. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามการตอบแบบสอบถาม 

 
หลักเกณฑ์การแปลผล 

 การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 สถานภาพของหน่วยงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้า
ฝ่าย  คิดเป็นร้อยละ 69.2 หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 15.2 รองลงมา กรรมการผู้จัดการ/
อธิบดี/เจ้าของกิจการและต าแหน่งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.8  และ 5.4 ตามล าดับรายละเอียด แสดงดังตาราง 
2 

ตาราง 2  ประเภทการด ารงต าแหน่ง 

 

ประเภทหน่วยงาน ร้อยละ 

1. ผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้าฝ่าย 69.2 

2. หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน 15.2 

3. กรรมการผู้จัดการ/อธิบดี/เจ้าของกิจการ 8.8 

4. อ่ืน ๆ  

5. ไม่ระบุ                                                                    

5.4 

 1.4 

รวม 100.0 

  

ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานราชการ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 23.1 และ 6.10
ตามล าดับ รายละเอียด แสดงดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ประเภทของหน่วยงาน 

สาขา ร้อยละ 

1. หน่วยงานราชการ 63.5 

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  5.8 

3. หน่วยงานเอกชน 23.1 

4. อ่ืนๆ 

5. ไม่ระบุ                                                                        

 6.10 

  1.5 

รวม 100.0 

 

 ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากกว่า 1 
ปี คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ ระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี และระยะเวลาระหว่าง 3 เดือน – 6 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ 16.8 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

คณะ ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 3 เดือน 13.3 

2. ระยะเวลา 3 เดือน – 6 เดือน  16.8 

3. ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี 35.9 

4. ระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป 

5. ไม่ระบุ                                                                                                                                                                                

30.9 

 3.1 

รวม 100.0 
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ในด้านจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนบุคลากร
ระหว่าง 10–50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ จ านวนระหว่าง 51 - 100 คน และ น้อยกว่า 10 คน 
และจ านวนระหว่าง คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ 14.7 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 5 

ตาราง 5  จ านวนบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงานของท่าน 

 

บุคลากร ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 10 คน  14.7 

2. 10 - 50 คน  35.8 

3. 51 - 100 คน 24.7 

4. 101 - 500 คน  11.5 

 5. 501 - 1,000 คน  5.2 

6. 1,001 คนข้ึนไป 8.1 

รวม 100.0 

 

 สภานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.4 รองลงมาคือ 51 ปีขึ้นไป และ 30 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.3  และ23.4 ตามล าดับ โดยมีอายุการ
ท างานระหว่าง 21 – 30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมาคือ ระหว่าง 11 - 20  ปีและ 5 - 10 ป ี  
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 22.8 ตามล าดับ 

 ส าหรับวุฒิการศึกษาของผู้ใช้บัณฑิตนั้น พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนมาก มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ 5.4  มีเพียง
ร้อยละ 2.9 เท่านั้น ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก รายละเอียด แสดงดังตาราง 6 
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ตาราง 6  สถานภาพผู้ตอบ (ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิต) ด้านอายุ อายุงาน 
             และวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

สถานภาพทั่วไป ร้อยละ 

1. อายุ  

   1. ต่ ากว่า 30 ปี  8.9 

   2. 30 - 40 ปี 23.4 

   3. 41 - 50 ปี 40.4  

   4. 51 ปี ขึ้นไป 27.3 

2. อายุงาน  

 1. ต่ ากว่า 5 ปี  13.0 

 2. 5 - 10  ปี 22.8 

 3. 11 - 20  ปี 25.0 

 4. 21 – 30 ปี 27.2 

 5. มากกว่า 30 ปี 12.0 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  

   1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  5.4 

   2. ปริญญาตรี 60.8 

   3. ปริญญาโท  30.9 

   4. ปริญญาเอก 2.9 

รวม 100.0 
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 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าท างานในหน่วยงาน พบว่า ปัจจัยที่ผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญ
ต่อการพิจารณารับบุคคลเข้าท างานในหน่วยงานมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 30.36 รองลงมา
คือ ระดับการศึกษา และความรู้ความสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 23.25 และ 15.9 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่
น ามาใช้ในการพิจารณาน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.0 รายละเอียด แสดงดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าท างานในหน่วยงาน 

ปัจจัย ร้อยละ 

1. ระดับการศึกษา  23.25 

2. สาขาวิชาเอก  30.36 

3. สถาบันการศึกษา 10.89 

4. บุคลิกภาพ  15.6 

5. ความรู้ความสามารถพิเศษ  15.9 

6. อ่ืน ๆ  4.0 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัย 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา จ านวนบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน 

ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

29 8 27.58 
 (8*100/29) 

35 4.37 
(35/8) 

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปีสาขาวิชา
สังคมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

76 21 27.63 92.14 4.38 

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

69 19 27.53 87.23 4.59 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

65 18 27.69 80.15 4.45 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

62 17 27.41 77.20 4.54 

6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 5 ป ี(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 

66 18 27.27 79.25 4.40 

7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์
ทั่วไป 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

60 17 28.33 76.80 4.51 

ภาพรวม 427 118 23.70 527.77 4.47 
 
 

 



9 Suan Sunandha Rajaphat University 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต 

                         ประเด็น 
หลักสูตร 

คุณลักษณะบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ 
การแปลผล 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4.49 0.502 4.58 0.482 4.62 0.478 4.59 0.658 4.69 0.702 4.594 0.564 พึงพอใจมากที่สุด 

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 
5 ปีสาขาวชิาสังคมศึกษาหลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2554 

4.33 0.478 4.58 0.589 4.61 0.589 4.61 0.456 4.55 0.567 4.536 0.535 พึงพอใจมากที่สุด 

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) 

4.40 0.593 4.52 0.548 4.38 0.654 4.65 0.712 4.63 0.421 4.516 0.585 พึงพอใจมากที่สุด 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป)ี(หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.31 0.654 4.44 0.156 4.32 0.325 4.50 0.235 4.65 0.431 4.444 0.360 ความพึงพอใจมาก 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ป)ี(หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.52 0.254 4.61 0.459 4.58 0.401 4.62 0.269 4.23 0.801 4.512 0.436 พึงพอใจมากที่สุด 

6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.65 0.125 4.71 0.325 4.55 0.263 4.35 0.254 4.89 0.578 4.63 0.309 พึงพอใจมากที่สุด 
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                         ประเด็น 
หลักสูตร 

คุณลักษณะบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ 
การแปลผล 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555) 

4.40 0.256 4.44 0.215 4.89 0.256 4.71 0.546 4.73 0.159 4.62 0.286 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.44 0.408 4.55 0.396 4.564 0.423 4.515 0.447 4.624 0.522 4.550 0.439 พึงพอใจมากท่ีสุด 
       

จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะบัณฑิตของวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 4.55 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ประกอบไปด้วย  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                        มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน  
2) ด้านความรู้                                                                                        มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 คะแนน  
3) ด้านทักษะทางปัญญา                                                                          มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 คะแนน  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                             มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน 
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 ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

                         ประเด็น 
หลักสูตร 

อัตลักษณ ์ ค่าเฉลี่ยรวมอัตลักษณ์  

3 ด้าน การแปลผล เป็นนักปฏิบัต ิ
เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร 
มีจิตสาธารณะ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ครุศาสตรบัณฑิต นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4.31 0.721 4.40 0.125 4.61 0.532 4.44 0.459 ความพึงพอใจมาก 

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปีสาขาวิชา
สังคมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

4.54 0.712 4.36 0.148 4.71 0.594 4.53 0.484 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.44 0.581 4.51 0.354 4.61 0.532 4.52 0.489 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 
ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.70 0.513 4.21 0.265 4.31 0.297 4.40 0.358 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 
ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.61 0.238 4.87 0.139 4.3 0.291 4.59 0.222 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.31 0.872 4.52 0.654 4.51 0.359 4.44 0.628 ความพึงพอใจมาก 

7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 5 
ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.53 0.298 4.44 0.236 4.35 0.236 4.44 0.256 ความพึงพอใจมาก 

รวม 4.49 0.298 4.44 0.236 4.35 0.236 4.44 0.256 พึงพอใจมากท่ีสุด 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน คิดเป็น 4.48  คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ประกอบไปด้วย 

1) เป็นนักปฏิบัติ (ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา)       มีคะแนนเฉลี่ย  4.49 คะแนน 
2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร (ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)   มีคะแนนเฉลี่ย   4.47 คะแนน 
3) มีจิตสาธารณะ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)             มีคะแนนเฉลี่ย   4.48 คะแนน 
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 ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

                         ประเด็น 
หลักสูตร 

พันธกิจ 
ค่าเฉลี่ยรวมพันธกิจ 

5 ด้าน การแปลผล ด้านการผลิต
บัณฑิต 

ด้านการผลิตครู
และพัฒนาครู 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการวิจัย 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ครุศาสตรบัณฑิต นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4.36 0.125 4.30 0.259 4.58 0.125 4.68 0.265 4.81 0.178 4.546 0.190 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปีสาขาวิชา
สังคมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

4.44 0.597 4.81 0.149 4.31 0.268 4.33 0.236 4.61 0.478 4.5 0.345 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.44 0.879 4.42 0.268 4.48 0.216 4.58 0.216 4.56 0.341 4.496 0.384 พึงพอใจมาก 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 
ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.56 0.235 4.87 0.239 4.59 0.268 4.21 0.697 4.28 0.269 4.502 0.341 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 
ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.19 0.387 4.69 0.259 4.34 0.269 4.47 0.236 4.264 0.789 4.3908 0.388 พึงพอใจปาน
กลาง 

6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.84 0.267 4.57 0.359 4.36 0.214 4.54 0.26 4.50 0.391 4.562 0.298 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 5 
ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4.23 0.325 4.58 0.236 4.66 0.329 4.71 0.297 4.77 0.255 4.5916 0.288 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.437 0.325 4.58 0.252 4.66 0.329 4.50 0.315 4.54 0.385 4.51 0.288 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมพันธกิจของวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 4.51 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ประกอบไปด้วย 
1) ด้านการผลิตบัณฑิต                        คะแนนเฉลี่ย  4.43  คะแนน 
2) ด้านการผลิตและการพัฒนาครู           คะแนนเฉลี่ย 4.58  คะแนน 
2) ด้านการบริการวิชาการ                    คะแนนเฉลี่ย .4.66  คะแนน 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        คะแนนเฉลี่ย 4.50  คะแนน 
4) ด้านการวิจัย                                  คะแนนเฉลี่ย 4.54  คะแนน
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบส ารวจ 

คณะครุศาสตร ์
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ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
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              แบบสอบถาม  
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 

ค าชี้แจง :  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะทราบผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของ
นายจ้าง และต้องการทราบคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ  (กรณีไม่สามารถประเมินบัณฑิตข้างต้นได้ขอให้ประเมิน
ในภาพรวมของบัณฑิตและหากไม่มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในหน่วยงานของท่านแล้วขอให้ตอบเฉพาะ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่านต้องการ) เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กรอกแบบสอบถาม  ซึ่งมี 5 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1   สถานภาพของหน่วยงาน และผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตและคณุสมบตัิของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
ส่วนท่ี  3   อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
ส่วนท่ี  4   พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ส่วนท่ี  5   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน  
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

ส่วนที่ 1   สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ค าชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน       หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
1.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 
     1.  กรรมการผู้จัดการ / อธิบดี/เจ้าของกิจการ         2.  ผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้าฝ่าย 

 3.  หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน          4.  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………… 
2.  หน่วยงานของท่านเป็น 

 1.  หน่วยงานราชการ                   2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 3.  หน่วยงานเอกชน                    4.  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ……………………........... 

3.  ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน 
 1.  ต่ ากว่า  3 เดือน           2. ระยะเวลา 3 เดือน – 6 เดือน 
 3.  ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี          4. ระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป โปรดระบุ ............................... 

ชื่อของบัณฑิต (นาย/นาง/นางสาว)………………......................……………นามสกลุ…………………………………………….... 
4.  ระดับการศึกษาบณัฑติของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านส าเร็จการศึกษา   

   1. ระดับปริญญาตร ี         2. ระดับปริญญาโท      3. ระดับปริญญาเอก
  

5. สังกัดคณะ / วิทยาลัย 
    1. ครุศาสตร ์           2. ศิลปกรรมศาสตร ์    3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
    4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม        5. วิทยาการจัดการ    6. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์     
    7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    8. วิทยาลัยนานาชาต ิ    9. วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์     
  10 .วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ      11. วิทยาลัยการภาพยนตร์ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ่
    12.วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  13. บัณฑติวิทยาลัย  
  14. ศูนย์ใหก้ารศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ)........................ 

 

แบบที่ 1 

สายการศึกษา 
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6. จ านวนบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงานของท่าน 
 � 1. น้อยกว่า 10 คน    � 2.  10 – 50 คน   � 3.  51 - 100 คน 
 � 4. 101 - 500 คน    � 5.  501 – 1,000 คน   � 6.  1,001 คนขึ้นไป 

7. สถานภาพผูต้อบ (ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิต) 
           7.1  อาย ุ…….................…ปี        
           7.2  อายุงาน….........………ปี 
           7.3  วุฒิการศึกษาสูงสุด    �  1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   �  2. ปริญญาตร ี

�  3. ปริญญาโท    �  4. ปริญญาเอก 
8. สิ่งส าคัญที่ใช้ในการพิจารณารบับุคคลเข้าท างานในหน่วยงาน  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

� 1. ระดับการศึกษา     � 2. สาขาวิชาเอก    � 3. สถาบันการศึกษา 

� 4. บุคลิกภาพ     � 5. ความรู้ความสามารถพิเศษ  � 6. อื่นๆ 
(ระบ)ุ..................................... 
 

ส่วนที ่2  ข้อค าถามประเมนิผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และคณุสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
วัตถุประสงค์ท่ี  1   เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ โดยแบ่งความต้องการเป็น 5 ระดับ  
     คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แต่ละระดับมีคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  
       โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “คุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่านต้องการ” เพียงช่องเดียว 
วัตถุประสงค์ท่ี  2   เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในภาพรวม โดยแบ่งผลการ 
      ประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง แต่ละระดับมีคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2  
       และ 1 ตามล าดับ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ท างานใน 
     หน่วยงานของท่าน” เพียงช่องเดียว 
ค าชี้แจง   โปรดประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของท่านและตามความเป็นจริง  โดยเขียนเครื่องหมาย   
               ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ดังนี ้
  5  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้มากที่สุด    หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงมาก
ที่สุด 
  4  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้มาก     หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงมาก 
  3  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้ปานกลาง  หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงปาน
กลาง 
  2  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้น้อย   หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงน้อย 

1 หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้น้อยท่ีสุด   หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็น
จริงน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 Suan Sunandha Rajaphat University 

รายการประเมิน 
คุณลักษณะตามความ

ต้องการ 
คุณลักษณะ 
ที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม           
    1.1   มีความซื่อสัตย์ สุจรติ……………………………………………………………………………..….…... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.2   มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความเสียสละ ขยันและอดทน……………………….……..…    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.3   ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมโดยรวม............................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.4   มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน........................................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.5   มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ………………………………………………………………..….……...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
2.  ด้านความรู้              
    2.1   มีความรู ้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั.ิ................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.2   สามารถประยุกต์ความรูไ้ปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ........................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.3   มีความรอบรู้ในการเปลีย่นแปลงของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.4   สามารถเรยีนรู้งานและพฒันางานอย่างต่อเนื่อง.......................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3.  ด้านปัญญา           
   3.1  สามารถวางแผนการท างานและบรหิารเวลาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.2  มีความคิดรเิริม่ในการพัฒนากระบวนงานท่ีรับผิดชอบ……….…………………………………. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.3  มีประสิทธิภาพในการท างานและผลงานมีคณุภาพ…………………………………………..…… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.4  สามารถวิเคราะห์และแกป้ญัหาอย่างมีเหตุผล...............................................................  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.5  มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ………….…............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.6  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า........................................................................... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... 
4.  ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1   มีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย................................................................. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

   4.2   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและน าเสนอความคดิเห็นของตนอย่างเหมาะสม…... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   4.3   มีความเป็นผู้น า............................................................................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   4.4   ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรว่มงานให้การยอมรับและเชื่อถือในความสามารถ 
          ทางวิชาการ.................................................................................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.1   มีทักษะในการสืบค้นและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ ส าหรับงานในหน้าท่ี .................................................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.2   รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี........................................................... … … … … … … … … … … 
  5.3   ความสามารถในการสื่อสารงานท่ีปฏิบัติใหผู้้อื่นข้าใจ.................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.4   มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม..................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.5   มีความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบตังิานอย่างเหมาะสม……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
 

ส่วนที่  3   อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วัตถุประสงค์    เพื่อประเมินผลความคิดเห็นที่มีต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่ง
ผลการประเมิน   
   เป็น 5 ระดับ  คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ปานกลาง  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  แต่ละ
ระดับมีคะแนน เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดับความเห็น” เพียงช่อง
เดียว 
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นิยาม  : อัตลักษณ์  คือ บุคลิก ลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์    
                                         ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีได้รับการเห็นชอบ   
  ปรัชญา  :    ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
  วิสัยทัศน ์ :  มหาวิทยาลยัคุณภาพช้ันน า เพื่อปวงชน 
  พันธกิจ  :  1.  ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน  

    และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  
          และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
     2.  ผลิตและพัฒนาครมูืออาชีพที่สนองตอบการปฏริูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่  

     อาเซี่ยน 
3.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน       
    อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด   
    กลางหรือ SMEs   

    4.  อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมลูสารสนเทศทางด้าน  
     ศิลปวัฒนธรรม 

           กรุงรัตนโกสินทรส์ู่อาเซียน 
    5.  วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรูสู้่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ  

     ปัญญาไทยสู่ประชาคม 
          อาเซียนและสากล 
  อัตลักษณ์  :  เป็นนักปฏิบัติ   ถนัดวิชาการ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร  ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ 

นิยามอัตลักษณ ์ : 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตทีม่ีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เปน็
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคดิวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาทีศ่ึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

    
 

ท่านมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับใด  
 

คุณสมบัติ/คุณลักษณะ 

ผลการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
พอใช้ 

1. เป็นนักปฏิบัติ (ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา) 
1.1 มีความรู้ และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ      
1.2 สามารถประยุกต์ความรูไ้ปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ      
1.3 มีความรอบรู้ในการเปลีย่นแปลงของข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพ      
1.4 สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได ้      
1.5 มีความคิดรเิริ่มในการพัฒนากระบวนการงานท่ีรับผิดชอบ      
1.6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งานได ้      
1.7 สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้      



23 Suan Sunandha Rajaphat University 

2. เชี่ยวชาญการสื่อสาร (ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.1 มีทักษะในการสืบค้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับงานในหน้าท่ี/การศึกษา 

     

2.2 รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน      
2.3 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได ้      
2.4 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้      
2.5 มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได ้      
3. มีจิตสาธารณะ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ      
3.2 มีความมุ่งมั่นในการท างาน มคีวามเสยีสละ ขยัน อดทน      
3.3 มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน/เพื่อนร่วมห้อง      
3.4 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมโดยรวม      
3.5 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย      
3.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและสามารถเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง 

     

3.7 มีความเป็นผู้น าหรือเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น      
 
ส่วนที ่4   พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
     1.1  บัณฑิตมีคณุภาพตามสายงาน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

     1.2  บัณฑิตมีช่ือเสียงในระดบัแนวหน้า ......... ......... ......... ......... ......... 
     1.3  บัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ......... ......... ......... ......... ......... 
     1.4  บัณฑิตมีความรู้ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ ์ เศรษฐกิจและสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
2.  ด้านการผลิตและการพัฒนาครู      
     2.1  มีความโดดเด่นในการผลติคร ู ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.2  มีความโดดเด่นในการฝึกอบรมครู ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.3  มีทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.4  มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ......... ......... ......... ......... ......... 
3.  ด้านการบริการวิชาการ      
     3.1  มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.2  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.3  มีการพัฒนาชุมชนและสงัคมให้ยั่งยืน ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.4  มีการให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ SMEs ......... ......... ......... ......... ......... 
4.  ด้านการท านุ บ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม      
     4.1  มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร ์ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.2  มีการแลกเปลี่ยนด้านศลิปวัฒนธรรมกับตา่งประเทศ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.3  เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.4  มีความโดดเด่นในการแสดง ดนตรไีทย และนาฏศลิป์ ......... ......... ......... ......... ......... 
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วัตถุประสงค์    เพื่อประเมินผลความคิดเห็นที่มีพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  โดยแบ่งผลการประเมิน

เป็น 5 ระดับ  คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ปานกลาง  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   แต่ละ
ระดับมีคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดับ
ความเห็น” เพียงช่องเดียว 

 
 

ท่านเห็นด้วยกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับใด 
 

ส่วนที ่5   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นข้ออ่อนด้อยหรือเป็นจุดอ่อนของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ควรปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีอัตลักษณเ์ป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิด
ชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”  มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  หากไม่เหมาะสม ท่านคิดว่า เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรเป็นอะไร 

ค านิยาม  :  เอกลักษณ์  คือ  ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ
สถานศึกษา 
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