
(สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา……………………………) 
ชื่อบัณฑิต.............................................................................. 
คณะ....................................................................................... 
สาขา...................................................................................... 

 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใชบ้ัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน  
และคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

คำชี้แจง  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น ข้อคำถามเก่ียวกับผู้ประเมินและองค์กร 
ส่วนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประเมินคุณลักษณะ

บัณฑิต 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้   3) ด้านทักษะทางปัญญา   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ6) ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ส่วนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน   

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้น ข้อคำถามเก่ียวกับผู้ประเมินและองค์กร 

คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ✓  ลงใน  ❑  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
1.  ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
     ท่ีอยู่................................................................................................................ .............................................................................. 
     โทรศัพท์................................................. โทรสาร.............................................E:mail……………………………………………………… 

2.  ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน     

    ❑  1. เจ้าของกิจการ      ❑  2.  ผู้จัดการ        ❑  3. หัวหน้าหน่วยงาน    ❑  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

3.  ลักษณะของหน่วยงาน 
    ❑  1. หน่วยงานราชการ  ❑  2.  บริษัทเอกชน  ❑  3. รัฐวิสาหกิจ         ❑  5. อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 

4.  งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษาหรือไม่ 
    ❑  1. ตรงสาขา     ❑  2.  ไม่ตรงสาขา     

5.  ระยะเวลาท่ีบัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน 

    ❑  1.  น้อยกว่า 6 เดือน   ❑  2.  6–12 เดือน     ❑  3.  มากกว่า 1 ปี        ❑  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

6. สิ่งท่ีเป็นนโยบายในการพิจารณารับพนักงานของท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ❑  1.  สถาบันการศึกษา         ❑  2.  บุคลิกภาพ      ❑  3.  สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  

    ❑  4.  ความสามารถพิเศษ      ❑  5.  สถานภาพ       ❑  6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………..………………… 

7. บัณฑิตท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะใด (หลักสูตร…………………………………………………………………….) 
❑  1.  คณะแพทยศาสตร์     ❑  7.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต....................................... 
❑  2.  สาขาเทคนิคการแพทย์   ❑  8.  คณะบริหารธุรกิจฯ             
❑  3.  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขต..................... ❑  9.  คณะนิติศาสตร์ 
❑  4.  คณะทันตแพทยศาสตร์        ❑  10.  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
❑  5.  คณะเภสัชศาสตร์    ❑  11.  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร.......................................... 
❑  6.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

8. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทำงาน จำนวน.........................................คน 

IQA 5.4 ข้อ 12 และIQA 2.1 



 
 

   สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

 
             ๒ 

ส่วนท่ี 2   ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 6 ด้าน  
คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้   3) ด้านทักษะทางปัญญา   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตในหน่วยงานของท่าน      

มากที่สุดเพียงช่องเดียว (IQA 5.4 ข้อ 12 และIQA 2.1(ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ความซ่ือสัตย์สุจริต      
1.2  ความมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม      
1.3  ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
1.4  ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน      
1.5  การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี      

2.  ด้านความรู้ 
   2.1  ความรู้เชิงวิชาการทั่วไป      
   2.2  ความรู้เชิงวิชาชีพ      
   2.3  ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      

2.4  ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
       ที่ได้รับมอบหมาย 

     

2.5  ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม เรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่
เพื่อพัฒนางาน 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  ความสามารถในการคิดเพื่อการวางแผนการทำงาน  ใหก้ารปฏิบัติงานได้

สำเร็จตามกำหนดเวลา 
     

3.2  การจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม       
3.3  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน      
3.4  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      
3.5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน      

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป      
4.2  ความสามารถในการทำงานเป็นทีม      
4.3  ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่      
4.4  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
4.5  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
5.2  ความสามารถในการพูดเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม      
5.3  ความสามารถในการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองต่อผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง      
5.4  ความสามารถทางด้านสถิติและการคำนวณ      
5.5  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน      

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 



 
 

   สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

 
             ๓ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

6.1 มีทักษะปฏิบัติงานในการให้บริการทางวิชาชีพ      
6.2 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
6.3 ความรู้ทางวิชาชีพกับการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน      
6.4 มีความตื่นตัว ระมัดระวัง และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ      
6.5 มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

   ส่วนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน   
คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตในหน่วยงานของท่านมากที่สุด

เพียงช่องเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 
1.1 มีความรู้เพียงพอ และตรงกับการปฏิบัติงาน      
1.2 มีความรู้ไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ และนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้      

2. ด้านการพัฒนาตนเอง      
2.1 มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ      
2.2 มีความสนใจ ตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ      

3. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 
3.1 ปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลา และถูกต้อง      
3.2 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ      

4. ด้านความสามารถพิเศษ 
4.1 มีพฤติกรรมเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน      
4.2 มีพฤติกรรมเชิงโดดเด่นที่ดี และสร้างสรรค์นำมาซ่ึงชื่อเสียงแก่หน่วยงาน      

5. ด้านความร่วมมือสามัคคี 
5.1 มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม      
5.2 มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน      

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

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

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

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

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “ขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งนี้” 

 


