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แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(สาหรับผู้ใช้บัณฑิต)
......................................................................

วัตถุประสงค์การประเมิน
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ และสัมฤทธิ์
ผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้ำน ได้แก่
1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้ำนควำมรู้
3. ด้ำนปัญญำ
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรพัฒนำหลักสูตร

คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  และกรอกข้อควำมในช่องตำมควำมเป็นจริง
ตอนที่ 2 โปรดประเมินคุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ โดย
เขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นตำมเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมำยถึง
ท่ำนเห็นด้วยมำกที่สุด
4 หมำยถึง
ท่ำนเห็นด้วยมำก
3 หมำยถึง
ท่ำนเห็นด้วยปำนกลำง
2 หมำยถึง
ท่ำนเห็นด้วยน้อย
1 หมำยถึง
ท่ำนเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรพัฒนำหลักสูตร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
คาชี้แจง โปรดเขียน  ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง และกรอกข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นของท่ำน
1. เพศ
 ชำย
 หญิง
2. อำยุกำรทำงำนของท่ำนในหน่วยงำนปัจจุบัน
1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  มำกกว่ำ 15 ปี
3. ประเภทของหน่วยงำนของท่ำน
 ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  บริษัทเอกชน  องค์กรระหว่ำงประเทศ  อื่นๆ........
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คาชี้แจง โปรดพิจำรณำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ที่ท่ำน
ต้องกำร
แล้วทำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น
(5 หมำยถึง มำกที่สุด, 4 หมำยถึง มำก , 3 หมำยถึง ปำนกลำง, 2 หมำยถึง น้อย, 1 หมำยถึง น้อยที่สุด)
หัวข้อการประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
2. มีควำมประหยัดในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
3. มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4. มีกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
6. มีควำมขยัน และมีควำมอดทนในกำรปฏิบัติงำน
7. มีจิตสำธำรณะ เสียสละ และเห็นประโยชน์ของส่วนรวม
8. มีควำมเคำรพกฎระเบียบของสังคม
9. มีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพตำมศำสตร์
10. มีจิตสำนึกในควำมเป็นไทย (เช่น กำรแสดงพฤติกรรม ได้แก่ยืนตรงเคำรพธง
ชำติ กำรแสดงควำมเคำรพโดยกำรไหว้ เข้ำร่วมกิจกรรมสำคัญของชำติไทย)
11. มีกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
ด้านความรู้
1. มีควำมรู้ และควำมสำมำรถเกี่ยวกับหลักกำร และทฤษฎีที่สำคัญตำมศำสตร์
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
2. มีควำมสำมำรถนำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงงำน และ
บูรณำกำรกับงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำควำมรู้/เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมสำขำวิชำชีพ
5. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมสำขำวิชำชีพ

ระดับความติดเห็น
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หัวข้อการประเมิน
6. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรทฤษฎีที่สำคัญไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
คุณภำพ และคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
7. มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มคุณภำพ และคุณค่ำของ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ทรัพยำกรธรรมชำติ และทรัพย์สินทำงปัญญำ
8. มีควำมรู้ที่ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
9. มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ด้านปัญญา
1. มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและเป็นระบบ
2. มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้น ติดตำม และประเมินสำรสนเทศ เพื่อเสนอ
ทำงออกในแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินผลได้
4. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
5. มีควำมกล้ำคิด กล้ำตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีควำมสำมำรถทำงำนร่วมกับกลุ่มได้ดี ทั้งในบทบำทผู้นำ และผู้ตำมที่ดี
2. มีควำมรับผิดชอบในงำนของตนเอง และส่วนรวม
3. มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงำน และบุคคลทั่วไป
4. มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงำนได้
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพและนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
2. มีจรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
4. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยกำรพูด พร้อมทั้งเลือกรูปแบบที่ใช้ในกำร
สื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยกำรเขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบที่ใช้ในกำร
สื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนได้

ระดับความติดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรพัฒนำหลักสูตร
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชา/เนื้อหา/หัวข้อในการเรียนของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานในหน่วยงานของท่าน
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

