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แบบประเมิน  
 

เร่ือง ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
ค าชี้แจง  
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ลูกจ้างท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นปีการศึกษา 2559 เพื่อการรับฟังข้อมูลจาก
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตให้ได้ข้อมูลป้อนกลับกับคณะวิชาและมหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นไปตามท่ีผู้ประกอบการคาดหวังได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติโดยรวมต่อไป 

2. ค าตอบของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวม  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 

ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินนี้ หรือมอบหมายให้ผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของบัณฑิต เป็นผู้ตอบแบบประเมินครั้งนี้ ตามข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ย่ิงต่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป โดยแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิต 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการ

ตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป  
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับค าตอบของท่าน หรือเติม
ข้อความให้สมบูรณ์  
 

1) ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 1. เจ้าของกิจการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง   
 2. ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารระดับกลาง 
 3. หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนก / ผู้บริหารระดับต้น 
 4.  อาจารย์ที่ปรึกษา  
 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………………….………..  

 
2) ประสบการณ์การท างาน  
 1. ต่ ากว่า 5 ปี   2. ตั้งแต ่5-10 ปี  
 3. ตั้งแต ่11-15 ปี   4. ตั้งแต ่16-20 ปี 
 5. มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป  

  
3) ประเภทของหน่วยงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการ  
 1. ราชการ / หน่วยงานของรัฐ / องค์กรในก ากับของรัฐ   
 2. บริษัทเอกชน / หน่วยงานเอกชน  
 3. รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน    
 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..……...  

 
 4) ท่านเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่ชื่อ ______________________________________________________        
 
 5) บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ท างาน/ศึกษา ในหน่วยงานของท่านจบสาขาวิชา 

 1. ภาษาไทย        2. ภาษาอังกฤษ 
 3. สังคมศึกษา  4. การศึกษาปฐมวัย 
 5. การประถมศึกษา  6. จิตวิทยา 
 7. เทคโนโลยีการศึกษา  8. การศึกษาตลอดชีวิต 
 9. วิทยาศาสตร์การกีฬา  10. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
6) การปฏิบัติงานของบัณฑิตตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมาหรือไม่  
 1. ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา  
 2. ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา  
 3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา  
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 7) ระยะเวลาที่บัณฑิตเข้าท างานในหน่วยงาน  
 1. 1-3 เดือน   2. 4-6 เดือน  
 3. 7-9 เดือน  4. 10-12 เดือน  
 5. มากกว่า 12 เดือน  

 
8) ระดับความคุ้นเคยกับบัณฑิต  
 1. ระดับมาก เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง   
 2. ค่อนข้างมาก ร่วมงานกันประจ า จนคุ้นเคย  
 3. ระดับปานกลาง คุ้นเคยในระดับหนึ่ง ร่วมงานกันบ้าง บางโครงการ / ชิ้นงาน 
 4. ระดับน้อย / ไม่คุ้นเคยเลย 
 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นปีการศึกษา 2558  
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ท างานอยู่กับท่านตาม
คุณลักษณะต่อไปนี้ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงหนึ่งช่อง 

 

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. เป็นผู้มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย      
2. มีความตั้งใจ เอาใจใสต่่อหน้าที่ของตนเองจนบรรลุเปา้หมาย      
3. สามารถควบคุมตนเอง  มีความอดทน  อดกลั้นในสถานการณ์

ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

     

4. มีความเสยีสละ ค านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง      
5. เป็นผู้มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความจรงิใจ      
6. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรอืความ 

ยากล าบากที่เกดิขึน้ 

     

7. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจรติ  และปฏิบัติตนด้วยความโปรง่ใส  

ยุติธรรม 

     

8. เป็นผู้ที่มีการปฏิบัตตินและแสดงออกในด้านต่างๆ อยา่ง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

     

2 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในสาขาท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
     

2. ความสามารถในการน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับงาน      
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คุณลักษณะของบัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในสาขาท่ี
ส าเร็จการศึกษาให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านคาดหวัง 

     

4. ความสามารถในการจัดระบบการท างาน  เข้าใจงานของตนเอง 
และงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นกับงาน      
3 ด้านทักษะทางปัญญา  
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา มี

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล และคิดอย่างมีระบบ 
     

2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหา / สถานการณ์ได้ 

     

3. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

     

4. ความสามารถในการวางแผนการท างาน  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

     

5. ความสามารถในการเสนอข้อมูล และแนวคิด / แนวทางเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจ / แก้ไขปัญหางานได้อย่างเหมาะสม 

     

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. การมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน      
2. มีทักษะในการท างานเป็นทีม      
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  

หัวหน้างาน  และวัฒนธรรมองค์กร 
     

4. คุณสมบัติของความเป็นผู้น า กล้าแสดงความคิดเห็น      
5. คุณสมบัติของการเป็นผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
6. ความมั่นคงในอารมณ์      
7. ความเชื่อมั่นในตนเอง      
8. ความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ      
9. ความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางาน       
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล      
2. มีทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกต่อผู้อื่น)      
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ       
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คุณลักษณะของบัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญส าหรับงาน
ในหน้าที่ 

     

5. มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในงาน / แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง 

     

6 ด้านทักษะวิชาชีพ (เลือกตอบเฉพาะบัณฑิตที่ส าเร็จในสาขาวิชาชีพ) 
1. มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวชิาชีพได้อย่างสร้างสรรค์      
2. มีวิธีด าเนินการในการปฏบิัติงานในสาขาวิชาชพีด้วยรูปแบบและ 

วิธีการที่มีความหลากหลาย 
     

3. มีความสามารถในการใช้นวตักรรมเพื่อเอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินการในสาขาวิชาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการปฏิบตัิงานใน
วิชาชีพได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

     

5. มีการปฏิบัติตนสอดคล้องตามที่จรรยาบรรณวิชาชีพได้ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด     

     

7.  ด้านอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
1. เป็นผู้ที่มีความกลา้หาญทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ

อย่างเด่นชัด 

     

2. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้  พัฒนาตนเองให้มีความทันสมัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

3. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

     

4. เป็นผู้ที่มีความตระหนัก  เห็นคุณค่าของความเป็นไทยในฐานะที่

เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

     

5. เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้น าทางการศึกษา  ตลอดจน

เป็นผู้รับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

     

 

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวม 
 พึงพอใจ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ไม่พึงพอใจ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

จุดเด่นของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในความคิดเห็นของท่าน ที่ควรรักษาคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้บัณฑิตมคีวามโดดเด่น / จุดแข็งในด้านนี้มากยิ่งขึ้น  
..................................................................................................................... ............................................................. 
........................................................................................................................................... ....................................... 
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