
 
แบบสอบถามความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2561 
 

เรื่อง  ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2561 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้   จัดทําข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ทางมหาวิทยาลัยฯ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบ 
สอบถามความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รุ่นปีการศึกษา  2561 
ข้อมูลท่ีได้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน  ท้ังนี้ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากท่าน  ถือเป็นความลับ  โดยจะนําเสนอเป็นรายงานในภาพรวม  ซ่ึงมี
รายละเอียดของคําถามแบ่งออกเป็น  3  ตอนดังต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป สถานภาพขององค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพของบัณฑิต  
             และการตอบรับและยอมรับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  จํานวน  13  ข้อ 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จํานวน  32  ข้อ 
  2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2  ด้านความรู้ 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6  คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

จํานวน  5  ข้อ 
จํานวน  5  ข้อ 
จํานวน  5  ข้อ 
จํานวน  5  ข้อ 
จํานวน  4  ข้อ 
จํานวน  8  ข้อ 

 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
คําอธิบายเพ่ิมเติม : มหาวิทยาลัย ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับนี้   
ในฐานะท่ีท่านเป็นนายจ้าง/ผู้บังคบับัญชาของ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................  ID ………………….. 
ซ่ึงสําเร็จการศึกษา  ระดับการศึกษา......................................  สาขา...............................................................................................   
คณะ................................................................................................................. 
หมายเหตุ  :   - โดยขอให้ท่านพับแบบสอบถามฉบับนี้  ส่งคืนทางไปรษณีย์  (จ่าหน้าซองส่งกลับพร้อมติดแสตมป์แนบมาด้วยแล้ว) 

ไปยังกลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563   

 
- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี    www.planning.kmutnb.ac.th   คลิกท่ี   Download Form  เลือก  
กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา หรือติดต่อกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  
โทรศัพท์  02-586-9001   โทรสาร  02-586-9002 

 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง       หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
  1.1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.)  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1. เจ้าของกิจการ      2.  2. กรรมการผู้จัดการ 
   3. ผู้จัดการ/ผู้อํานวยการ   4. หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย 
   5. คณบดี   6. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
   7. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………..…….. 
 

 2.)  ประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม………………………….ปี 
 
 



 

 


 

 

 1.2  ข้อมูลสถานภาพขององค์กร 
  1.)  ประเภทกิจการขององค์กร 

1. อุตสาหกรรม/การผลิต  2. ธุรกิจ/บริการ  
 3. สถาบันการศึกษา  4. ธนาคาร/สถาบันการเงิน/สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 5. โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 6. อ่ืน  (โปรดระบุ) …………………..…………..……….. 
 2.)  องค์กรของท่านมีความร่วมมือกับต่างประเทศหรือไม่ 

1. ไม่มี 2. มี  (โปรดระบุประเทศ) .....................……………………………. 
 3.)  องค์กรของท่านมีกิจการเครือข่ายต่างประเทศหรือไม่ 

1. ไม่มี 2. มี  (โปรดระบุประเทศ) .....................……………………………. 
 4.)  วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในองค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    1. สอบข้อเขียน 
    2. สอบปฏิบัติ 
    3. สอบสัมภาษณ์ 
    4. พิจารณาจากประวัติ/คุณสมบติั/ประสบการณ์จากใบสมัครงาน 

      5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………… 
 5.)  ปัจจัยสําคัญท่ีองค์กรพิจารณารับบุคคลเข้าทํางาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1. ผลการเรียน  (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 2. สาขาวิชาเอก  
     3. สถาบันการศึกษา 4. บุคลิกภาพ 
    5. ประสบการณ์ในการทํางานจริง เช่น การฝึกงาน 
     6. ความรู้ความสามารถพิเศษ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………. 
     7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………..…………………………………….……………..….. 

1.3  ข้อมูลสถานภาพของบัณฑิต 
1.)  ตําแหน่งของบัณฑิตผู้ถูกประเมิน................................................................................................. 

 2.)  การปฏิบัติงานของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจบมาหรือไม่ 
1. ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจบมา  
2. ใกล้เคียงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจบมา 
3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจบมา                                                                              

 3.)  ระยะเวลาปฏิบัติงานถึงปัจจบุันของบัณฑิตผู้ถูกประเมิน............................เดือน 
 4.)  บัณฑิตผู้ถูกประเมินมีความพร้อมและทํางานเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวังภายใน.........................................เดือน 

 1.4  ข้อมูลการตอบรับและยอมรับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 1.)  ก่อนท่ีท่านจะรับบุคคลท่านนี้เข้าทํางาน  ท่านรู้จักชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 มาก่อนหรือไม่ 
  1. รู้จักมาก่อน 
  2. ไม่รู้จักมาก่อน 
 2.)  ท่านรู้จักชื่อเสียงหรือผลงานในเชิงอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 หรือไม่ 
  1. รู้จัก   เร่ืองใด  (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
  2. ไม่รู้จัก 
 



 

 


 

 

ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
 รุ่นปีการศึกษา  2561 
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะต่อไปนี้ แล้วทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่าง 
              ท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน    
 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1. ความขยัน อดทน ในการทํางาน      
2. ความมีระเบียบวินัย ในการทํางาน      
3. ความซ่ือสัตย์ สุจริต ในการทํางาน      
4. ความตรงต่อเวลา      
5. ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
ด้านความรู้      
1. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา      
2. ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ      
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี      
4. ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
5. ความรู้ในการใช้และดูแลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ในการทํางาน      
ด้านทักษะทางปัญญา      
1. ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ในการทํางาน      
2. ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงานท่ีได้รับมอบหมาย      
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงาน      
4. สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ีได้รับมอบหมาย      
5. ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน         
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ความเป็นผู้นํา  

     

2. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
3. ความเชื่อม่ันในตนเอง      
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน      
5. ความสามารถในการทํางานเป็นทีม      
 
 
 
 



 

 


 

 

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. การติดต่อสื่อสาร (การพูด การอ่าน การเขียน)      
2. การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร (การพูด การอ่าน การเขียน)         
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ เพ่ือสรุปสาระสําคัญของข้อมูล      
4. การนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น” 
บัณฑิตท่ีคิดเป็น 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทํางาน      
2. สามารถวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์      
3. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีมีกับความรู้ใหม่      
4. มีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน      
บัณฑิตทําเป็น      
1. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน       
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทํางาน      
3. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางาน      
4. สามารถปฏิบัติงานจริงตามแผนท่ีวางไว้      
 
 
ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
 
 
 ..................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 
 


