
 
 

  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อบัณฑิต........................................................................................................................................ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา...................................ส าเร็จการศึกษาปี………………….. 
 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อ
บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อันจะเป็นผลสะท้อนกลับ
ให้ทางคณะได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะต่อไปในอนาคต จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือท่านตอบค าถามให้ครบถ้วน  โดยเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน     
หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
1.  ช่ือหน่วยงาน........................................................................................................................................ 

ท่ีอยู่....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร ....................................................................................... 
E-mail.................................................................................................... 

2.  ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน       1.  เจ้าของกิจการ   2.  ผู้จัดการ 
   3. หัวหน้าหน่วยงาน   4. ผู้อ านวยการ   
   5.  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
3.  ลักษณะของหน่วยงาน   1.หน่วยงานราชการ    2.  บริษัทเอกชน 
   3.รัฐวิสาหกิจ   4.  ธนาคาร /                                                                                                                    
     สถาบันการเงิน 
   5.  อื่นๆ (ระบุ)........................... 
4.  เงินเดือนท่ีบัณฑิตได้รับ................................................. บาท เงินพิเศษ............................. บาท 
5.  งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
  1.ตรงสาขา       2.ไม่ตรงสาขา 

6.  ระยะเวลาท่ีบัณฑิตท างานอยู่กับท่าน 
  1.  น้อยกว่า 6  เดือน      2.  6 -12  เดือน 
  3.  มากกว่า 1 ปี      4.  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

 



7.  ส่ิงท่ีเป็นนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงานของท่าน ได้แก่ 
  1.  สถาบันการศึกษา   2.  บุคลิกภาพ            3.  สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  4.  ความสามารถพิเศษ   5.  สถานภาพ             6.  อื่นๆ  (ระบุ)...................... 

8.  คณะ................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้
สังคม จึงอยากทราบว่าหน่ายงานของท่านมีความต้องการบัณฑิตในสาขาใด.................................................. 

9.  ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีบัณฑิตท่ีส าเร็จจากคณะ.................................................................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท างานอยู่ จ านวน........................คน 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในหน่วยงานของท่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม      
1.1  ความซื่อสัตย์สุจริต      
1.2  ความมีระเบียบวินัย      
1.3  การตรงต่อเวลา      
1.4  ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
1.5  การมีสัมมนาคารวะ      
1.6  เจตคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ      
1.7  การปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน      

2.  ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ      
2.1  ความสามารถในการเรียนรู้งานในหน้าท่ี      
2.2  ความเข้าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานใน    
      หน้าท่ี 

     

2.3  ความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.4  ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน      
2.5  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง      

3. ทักษะทางปัญญา      
3.1  การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ

ตามก าหนดเวลา  
     

3.2  ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงานต่าง ๆ 
ได้โดยใช้หลักเกณฑ์ ความส าคัญ ความเร่งด่วน และ
ผลกระทบต่องาน  

     

3.3   ความสามารถใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม   

     

3.4  ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

     



รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบงาน วัฒนธรรม

องค์กร และเพ่ือนร่วมงาน 
     

4.2  ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคคล ทัง้แนว
ระนาบ และแนวด่ิง 

     

4.3  ความสามารถในการท างานเป็นทีม : การปฏิบัติตนทั้งการ
เป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

     

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     เพ่ือการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ หรือ ใช้เทคนิค 

         ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

     

5.2 ความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการอ่าน ฟัง พูด 
     เขียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

     

5.3 ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น การ
ปฏิบัติงาน และการน าเสนอ 

     

6.  ด้านคุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
      6.1 ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา

หน่วยงาน / ชุมชน 

     

      6.2 ความสามารถใช้ความรู้ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนา
หน่วยงาน/ชุมชน 

     

      6.3 ความสามารถในการท างานร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชน     
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

     

      6.4 ความสามารถในการสร้างความรู้เพ่ิมเติมจาก 
            ประสบการณ์ ในหน่วยงาน /ชุมชนและน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

     

      6.5 บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ แสดงออกเป็นบุคลิก 
อันเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงาน/ชุมชน  

     

7.  ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     7.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
          1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได้ (การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา) 
          2) สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ และร่วมท างานกบัผู้อื่นอย่าง 
            สร้างสรรค์ (ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม)  
          3) สามารถลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่ 
             ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม (ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 

     



รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

           1) มีความสามารถในการสื่อสารหลายรูปแบบ และท าได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

           2) สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้อย่างดี ให้
เกียรติ รู้จักยืดหยุ่น ประนีประนอมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน   (การสื่อสารและความร่วมมือ)    

          1) ความสามารถในการเข้าถึง การวิเคราะห์ ประเมินค่า
สารสนเทศ สื่อ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2) การรู้สื่อความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิจัย/การบริหาร/การสื่อสาร/การจัดการ
งานในองค์กร  (ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี) 

     

     7.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
            1) สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา หาทาง

ออกอย่างสร้างสรรค์ท าให้งานส าเร็จลุล่วง (ความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุ่น) 

             2)สามารถเรียนรู้งานและท างานส าเร็จได้ด้วยตนเอง      
             (ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) 
            3)สามารถท างานและด ารงชีวิตกับสภาพแวดล้อมและผู้คน        
            ที่มีความหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก  
            และท าให้ส าเร็จได้ (ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม 
            วัฒนธรรม) 
            4)สามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน ลงมือท า และ 
             ประเมินผลคุณภาพของงานได้ (ความรับผิดชอบและ 
             ความสามารถผลิตผลงาน)       

     

 
ตอนที่ 3  ความต้องการบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3.1  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรหรือเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน (ระบุหน้า 5) อะไรบ้าง
........................................................................................................................................................ 

3.2  ท่านต้องการให้คณะ เปิดสอนหลักสูตรในข้อใดมากท่ีสุดท่ีเอื้อบริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ภาคพิเศษ  ของโปรแกรมวิชา................................................................................ 
 หลักสูตรระยะส้ันๆ  ของโปรแกรมวิชา.................................................................... 
 ภาคปกติ  ของโปรแกรมวิชา.................................................................................. 
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................... 

 
 
 
 



ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
4.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

1.  .............................................................................................................................. 
2.  .............................................................................................................................. 
3.  .............................................................................................................................. 
4.  .............................................................................................................................. 
5.  .............................................................................................................................. 

4.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
1.  .............................................................................................................................. 
2.  .............................................................................................................................. 
3.  .............................................................................................................................. 
4.  .............................................................................................................................. 
5.  .............................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ ..................................................  

(..................................................) 
........./........../.......... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งนี้ 

 


