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                                                                         แบบสอบถาม 
เรือง   ความพงึพอใจคุณลกัษณะของบณัฑติทพีงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ  
          สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  ปีการศึกษา 2556 
คาํชีแจง  แบบสอบถามฉบบันี     มีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความพึงพอใจของท่านทีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือลกูจา้งทีสาํเร็จการศึกษา
จาก สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 ตามลกัษณะทีพึงประสงค ์โดยมีรายละเอียดของคาํถามแบ่งออกเป็น 
3  ตอนดงัต่อไปนี 

ตอนท ี 1   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามและสถานภาพของหน่วยงาน  จาํนวน  7  ขอ้ 
ตอนท ี 2   แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อบณัฑิต   จาํนวน    33    ขอ้  ตามคุณลกัษณะดงันี 
                 2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                 จาํนวน   6  ขอ้ 
                 2.2 ดา้นความรู้                                                                                                                     จาํนวน    3  ขอ้ 
                 2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา                                                                                                     จาํนวน    4  ขอ้  
                 2.4 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ                                        จาํนวน    7  ขอ้ 
                 2.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ          จาํนวน    5  ขอ้ 
                 2.6 คุณลกัษณะบณัฑิตตามอตัลกัษณ์                                                                                   จาํนวน    6  ขอ้ 
                 2.7 คุณลกัษณะบณัฑิตตามวิชาชีพ (กรณีมีองคก์รวิชาชีพ)                                                   จาํนวน   2   ขอ้ 
ตอนท ี 3  ขอ้เสนอแนะอืนๆ   

คาํอธิบายเพมิเติม : สถาบนั ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบบันี          ในฐานะทีท่านเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของ    นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 
ซึงเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา   ปริญญาตรี           ปริญญาโท                ปริญญาเอก                                    
 สาขาวชิา ......................................................... คณะ ................................................................................ 
ตามความเป็นจริง        เพือใหผ้ลการสาํรวจครังนีมีความสมบูรณ์มากทีสุด      และช่วยใหผ้ลทีเกิดจากการวเิคราะห์ในครังนีเกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ที    ในการนาํผลไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย  เพือพฒันาคุณภาพของบณัฑิตใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตต่อไป ทงันีคาํตอบของท่าน  สถาบนัฯ จะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวมเพือการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตของสถาบนัฯ เท่านนั   โดยขอใหท่้านพบัแบบสอบถามนี     ส่งคนืทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องตดิแสตมป์   ไปยงั 
ส่วนแผนงาน   สํานักงานอธิการบด ี  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวนัท ี 19   มถุินายน  2558 

หมายเหตุ :สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : www.kmitl.ac.th/plandiv   หากท่านตอ้งการแบบสอบถามฉบบัภาษาองักฤษ กรุณาติดต่อ  
ส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบด ีโทรศัพท์  0 2329 8133  

            ตอนที  1    ข้อมูลทวัไปของหน่วยงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม 

            คาํชีแจง     โปรดขีดเครืองหมาย    ลงในช่อง  □ หนา้ขอ้ความทีตรงกบัคาํตอบของท่านหรือเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์                               
         1.  ประเภทของหน่วยงาน 

         □   1. องคก์รของรัฐ            □    2. รัฐวสิาหกิจ    □    3. องคก์ารมหาชน  (หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ) 

         □   4. หน่วยงานเอกชน       □    5. อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
                       2.   ประเภทของกิจการ  

         □    1. อุตสาหกรรม                                                              □     4. ธนาคาร/สถาบนัการเงิน 

         □    2. สถาบนัการศึกษา                                                       □     5. ธุรกิจ/บริการ                 

     □    3. โรงพยาบาล/สถานพยาบาล                                       □     6. อืน ๆ (โปรดระบุ)............................................... 
 

 
                                         

          



 - 2 -

                                   3.  บริษทัของท่านเป็นบริษัทในเครือของประเทศ  (ถา้มี)    ญีปุ่น    จีน    สหรัฐเมริกา    เยอรมนันี   
           ไตห้วนั    เกาหลี     องักฤษ    ฝรังเศส     อืนๆระบุ.................................................... 
                      4.  ตาํแหน่งของบัณฑิตผู้ถูกประเมนิ   ตาํแหน่ง .................................................................................... 

                                        5.  ตาํแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ประเมนิบัณฑิต)   ตาํแหน่ง ...................................................... 
        ท่านเป็นผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตผูถ้กูประเมินในระดบั 

         □  1. ระดบัตน้                             □  2. ระดบักลาง                 □ 3. ระดบัสูง                                                   
 

  6.  ระยะเวลาทีท่านเป็นผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตทีถกูประเมิน ............................................................เดือน                   
  7.  บณัฑิตมีความพร้อมและทาํงานไดต้ามความคาดหวงัของท่านภายใน..............................................เดือน 
          
 

       ตอนที  2   แบบสอบถามความพงึพอใจของนายจ้างทีมต่ีอบัณฑิต   
ข้อ
ท ี

 
ความพงึพอใจของท่านต่อบณัฑติ 

สรุปความพึงพอใจ ต่อบณัฑิตของสถาบนั 
มาก
ทีสุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ทีสุด 
(1) 

ไม่มีความ
คิดเห็น 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)       

 1. มีความรับผดิชอบ / อดทนและอดกลนั       

 2. มีวนิยัและประกอบอาชีพดว้ยความสุจริต       

 3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผูอื้น        

 4. มีความเสียสละเพือส่วนรวมและรับผดิชอบต่อสังคม       

 5. มีความซือสัตย ์ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของศีลธรรม       
 6. มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ       

2.2 ด้านความรู้ ( Knowledge)           
 1. มีการประยกุตค์วามรู้เชิงทฤษฎีกบัการทาํงาน / สถานการณ์ใหม่ได ้       
 2. มีการนาํความรู้เชิงปฏิบติัมาใชก้บัการทาํงาน       
 3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทีมีกบัความรู้ใหม่       

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills)       

 1. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์/ แสวงหาความรู้ใหม่และพฒันาตนเองได ้       

 2. มีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิชาการมาใชแ้กปั้ญหาในการทาํงาน
ท่ามกลางความกดดนัได ้

      

 3. มีความสามารถในการคิด  /  วเิคราะห์เป็นระบบ        และสามารถเสนอแนะ
ดว้ยเหตุผลเพือการตดัสินใจได ้

      

 4. มีไหวพริบ หรือมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล       

2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 

      

 1. มีความเป็นผูน้าํ           

 2. มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีม       

 3. มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบติังานตามขนัตอนทีกาํหนดจนสาํเร็จ       
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ข้อ
ท ี

 
ความพงึพอใจของท่านต่อบณัฑติ 

สรุปความพึงพอใจ ต่อบณัฑิตของสถาบนั 
มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ทีสุด 
(1) 

ไม่มีความ
คิดเห็น 

2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ  (Interpersonal 
Skills and Responsibility) (ต่อ) 

      

 4. มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น       

 5. มีมารยาท สัมมาคารวะ อ่อนนอ้มถ่อมตน / รู้สถานะของตนและเพือน
ร่วมงาน 

      

 6. มีการทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บังาน       

 7. มีทกัษะในการติดต่อสือสารกบับุคคลอืน       

2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Technology Skills) 

      

 1. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เพือคน้หาขอ้มูลและ
ติดต่อสือสาร 

      

 2. มีความสามารถในการใชเ้ครืองมือ/อุปกรณ์ในการทาํงาน       
 3. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย  (ทงัการพดู อ่านและเขียน)       
 4. มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  

(ทงัการพดู อ่าน เขียนและแปลความหมาย) 
      

 5. มีความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ
ทาํงาน 

      

2.6 คุณลกัษณะบัณฑิตตามอตัลกัษณ์       
 1. มีความซือสัตยสุ์จริต        
 2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ       
 3. มีความสามารถในการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งอืนๆ       
 4. มีความรู้รอบตวัและทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน       
 5. มีความใฝ่รู้และพฒันาตนเอง       
 6. มีความมุ่งมนัทีจะทาํใหง้านสาํเร็จ       
2.7 คุณลกัษณะของบัณฑิตตามวชิาชีพ (กรณีมอีงค์กรวชิาชีพ)       
 1. สามารถปฏิบติังานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด       
 2. มีทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพทีกาํหนด       

 
สรุประดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อบณัฑติของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

□  มากทีสุด   □  มาก   □  ปานกลาง   □  นอ้ย   □  นอ้ยทีสุด 
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  ตอนท ี 3   ข้อเสนอแนะอนืๆ  (คุณลกัษณะของบณัฑติตามความต้องการของท่าน) 
             1.   บณัฑิตของสถาบนัฯ มีคุณลกัษณะเด่นในด้าน 

         ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 

                                        2.   บณัฑิตของสถาบนัฯ มีลกัษณะ ทคีวรปรับปรุง                             
                  ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 

 3.    ความรู้ความสามารถทางวชิาการ ทีตอ้งการใหเ้พิมเติม  
        ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 

 4.   ความรู้ความสามารถพนืฐานซึงส่งผลต่อการทาํงาน ทีตอ้งการใหเ้พิมเติม  
        ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 
 

              5.  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ  ทีตอ้งการใหเ้พิมเติม  
        ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 

                         6.   คุณสมบตัแิละพฤตกิรรมของบณัฑติ  ทีตอ้งการใหเ้พิมเติม  
        ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................... 

                           7.    ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 
        ..................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณอยา่งยงิในความร่วมมือจากท่าน 


