
(สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา……………………………) 
ช่ือบัณฑิต.............................................................................. 
คณะ....................................................................................... 
สาขา...................................................................................... 

 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน  
และคุณลักษณะตามอัตลักษณของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

คําช้ีแจง  แบบประเมินน้ี เปนแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประกอบดวย 4 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน ขอคําถามเก่ียวกับผูประเมินและองคกร 
สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยประเมินคุณลักษณะ

บัณฑิต 6 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู   3) ดานทักษะทางปญญา   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ6) ดานทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน   

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของหนวยงาน 

   สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตน ขอคําถามเก่ียวกับผูประเมินและองคกร 
คําช้ีแจง โปรดเติมขอความในชองวางหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
1.  ช่ือหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
     ที่อยู.............................................................................................................................................................................................. 
     โทรศัพท................................................. โทรสาร.............................................E:mail……………………………………………………… 

2.  ตําแหนงของทานในหนวยงาน     
      1. เจาของกิจการ        2.  ผูจัดการ          3. หัวหนาหนวยงาน      4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

3.  ลักษณะของหนวยงาน 
      1. หนวยงานราชการ    2.  บริษัทเอกชน    3. รัฐวิสาหกิจ           5. อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 

4.  งานที่บัณฑติปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาหรือไม 
      1. ตรงสาขา       2.  ไมตรงสาขา     

5.  ระยะเวลาที่บัณฑิตทํางานอยูกับทาน 
      1.  นอยกวา 6 เดือน     2.  6–12 เดือน       3.  มากกวา 1 ป          4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

6. ส่ิงที่เปนนโยบายในการพิจารณารับพนักงานของทาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      1.  สถาบันการศึกษา           2.  บุคลิกภาพ        3.  สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  
      4.  ความสามารถพิเศษ        5.  สถานภาพ         6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………..………………… 

7. บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานสําเร็จการศึกษาจากคณะใด (หลักสูตร…………………………………………………………………….) 
  1.  คณะนิติศาสตร     6.  คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาเขต....................................................... 
  2.  คณะบริหารธุรกิจฯ                7.  คณะเทคนิคการแพทย 
  3.  คณะทันตแพทยศาสตร         8.  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต............................................................ 
  4.  คณะวิศวกรรมศาสตร    9.  บัณฑิตวิทยาลัย  
  5.  คณะสัตวแพทยศาสตร           

8. ปจจุบันหนวยงานของทานมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรนทํางาน จํานวน.........................................คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

IQA 5.4 ข้อ 12 และIQA 2.1 



 

 

   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

             ๒ 

สวนที่ 2   ประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 6 ดาน  
คอื 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู   3) ดานทักษะทางปญญา   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 5) ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
คําช้ีแจง    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานที่มีตอบัณฑิตในหนวยงานของทาน      

มากที่สุดเพียงชองเดียว (IQA 5.4 ขอ 12 และIQA 2.1(ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผูใชบัณฑิต 6 ดาน) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ความซ่ือสัตยสุจริต      
1.2  ความมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม      
1.3  ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม      
1.4  ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน      
1.5  การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี      

2.  ดานความรู 
   2.1  ความรูเชิงวิชาการทั่วไป      
   2.2  ความรูเชิงวิชาชีพ      
   2.3  ความรูเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      

2.4  ความสามารถนําความรูมาประยุกตใชความรูทางวิชาชีพในการปฏบิัติงาน 
       ที่ไดรับมอบหมาย 

     

2.5  ความสามารถในการศึกษา คนควา เพิ่มเติม เรียนรูและแสวงหาความรูใหม
เพื่อพัฒนางาน 

     

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1  ความสามารถในการคิดเพื่อการวางแผนการทํางาน  ใหการปฏิบัติงานได

สําเร็จตามกําหนดเวลา 
     

3.2  การจัดลําดับความสําคัญของงานไดอยางเหมาะสม       
3.3  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน      
3.4  ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา      
3.5  ความคิดรเิริม่สรางสรรคในการทํางาน      

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีมนุษยสัมพันธที่ดตีอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป      
4.2  ความสามารถในการทํางานเปนทีม      
4.3  ความรับผิดชอบเอาใจใสตองานในหนาที่      
4.4  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
4.5  ความเปนผูนําและผูตามที่ดี      

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร      
5.2  ความสามารถในการพูดเพื่อส่ือสารความคิดของตนเองตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม      
5.3  ความสามารถในการเขียนเพื่อส่ือสารความคิดของตนเองตอผูอ่ืนอยางถูกตอง      
5.4  ความสามารถทางดานสถติิและการคํานวณ      
5.5  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน      

6. ดานทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ 
6.1 มีทักษะปฏิบัติงานในการใหบริการทางวิชาชีพ      
6.2 มีทักษะการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม      
6.3 ความรูทางวิชาชีพกับการประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน      
6.4 มีความตื่นตัว ระมัดระวัง และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ      
6.5 มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ      



 

 

   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

             ๓ 

  สวนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน   
คําช้ีแจง    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานที่มีตอบัณฑิตในหนวยงานของทานมากที่สุด

เพียงชองเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานความรูในการปฏิบัติงาน 
1.1 มีความรูเพียงพอ และตรงกับการปฏิบัติงาน      
1.2 มีความรูไปใชในการคิดสรางสรรค และนําไปตอยอดองคความรูได      

2. ดานการพฒันาตนเอง      
2.1 มีความรูในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยูเสมอ      
2.2 มีความสนใจ ตื่นตัวที่จะเรียนรูอยูเสมอ      

3. ดานทักษะในการปฏบิัติงาน 
3.1 ปฏิบัติงานไดเสร็จตามเวลา และถูกตอง      
3.2 งานที่ไดรับมอบหมายเปนที่นาพอใจ      

4. ดานความสามารถพิเศษ 
4.1 มีพฤติกรรมเชิงบวกที่เปนประโยชนตอหนวยงาน      
4.2 มีพฤติกรรมเชิงโดดเดนที่ดี และสรางสรรคนํามาซ่ึงช่ือเสียงแกหนวยงาน      

5. ดานความรวมมือสามัคคี 
5.1 มีจิตอาสาเพื่อสวนรวม      
5.2 มีทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      

สวนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของหนวยงาน 

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

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

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

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน “ขอขอบคุณทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลคร้ังนี้” 

 


