
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจของนายจ้าง และผู้ประกอบการที่มีต่อบณัฑิตมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
(สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  

 

หมายเลขแบบสอบถาม............... 

คำชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  
 มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่ง
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลที่ ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ใน 
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยแบบสอบถาม 1 ฉบับ จะใช้ประเมินบัณฑิตเพียง  
1 คน ทั้งนี้ แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
                

  
 

ตราประทับองค์กร 

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

ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา 
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................ตำแหน่ง......................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ 

 เพศ 
   ชาย                                                                 หญิง 

 อายุ            
   ต่ำกว่า 30 ปี             30-39 ปี 
   40-49 ปี       50-59 ปี 
   60 ปีขึ้นไป                

 ตำแหน่งในหน่วยงาน 
   ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้าแผนก 
   อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

 ประเภทของหน่วยงาน 
   หน่วยงานราชการ/ รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 
   บริษัทเอกชน  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

 ความสัมพันธ์กับบัณฑิต 
   ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
   หัวหน้างานโดยตรงของบัณฑิต 
   ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………..   

 

 ชื่อของบัณฑิต (นาย/ นาง/ นางสาว)………………..............................นามสกุล…………………………………… 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
คำชี้แจง   โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องตัวเลขที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

5  หมายถึง  พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะของนักศึกษาในรายข้อนั้นในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะของนักศึกษาในรายข้อนั้นในระดับมาก 
3  หมายถึง  พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะของนักศึกษาในรายข้อนั้นในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะของนักศึกษาในรายข้อนั้นในระดับน้อย 
1  หมายถึง  พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะของนักศึกษาในรายข้อนั้นในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.   ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
1.1 การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
1.2 การเป็นผู้นำและ/ หรือผู้ตามที่ดี มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ      
1.3 มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
1.4 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงของหน่วยงาน      
1.5 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2.   ด้านความรู้      

  2.1 สามารถสรุปความและจับใจความได้      
  2.2 มีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย      
  2.3 มีความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน      
  2.4 มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานได้      
  2.5 มีความรู้ในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
3.  ด้านทักษะทางปัญญา      

  3.1 มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงานและควบคุมงานได้      
  3.2 แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ      
  3.3 มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ และให้เหตุผล 

     เพื่อการตัดสินใจได้ 
     

  3.4 มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
  3.5 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม      
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4.1 มีบุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น      
4.2 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยสมัครใจ      
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้      
4.4 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน       
4.5 มสี่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานสม่ำเสมอ      
4.6 การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี      



ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                     4                                          
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

  5.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

  5.2 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์งาน       
  5.3 ประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการ

ปฏิบัติงาน   
     

  5.4 มีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ  

     

  5.5 มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาไทยให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และ 
มีประสิทธิภาพ 

     

  5.6 มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และ 
มีประสิทธิภาพ 

     

  5.7 ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อ่าน ฟัง เขียน)      
6. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต (ความเป็นสวนดุสิต)      
6.1  แต่งกายด้วยเครื่องแบบขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ      
6.2  มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ      
6.3  มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสทั้งต่อหน้าและลับหลัง      
6.4  อ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย วาจา ใจ ต่อบุคคลอื่น      
6.5  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม      
6.6  ประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอ      
6.7  เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและรู้จริงในงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 
     

6.8  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้เกิดผลสำเร็จ 
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

     

6.9  กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง และมีวิสัยทัศน์      
6.10 มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีและสามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้      
6.11 มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม      
6.12 แสดงความห่วงใย ใส่ใจ และเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ เสมอ      
6.13 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
6.14 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
6.15 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็ม

ใจทุกครั้ง 
     

6.16 มุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ        
6.17 มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเพื่อสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏต่อสาธารณะ  
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
6.18 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
7.  ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 

(หลักสูตรสามารถจัดทำข้อคำถามเพิ่มเติม เพื่อวัดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม
จุดเน้นของแต่ละหลักสูตร) 

     

7.1   บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี และมีจิตบริการ      
7.2   บัณฑิตมีภาวะผู้นำ และมีระเบียบวินัย      
7.3   บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาตนเอง      
7.4   บัณฑิตมีทักษะการสื่อสาร      
7.5   บัณฑิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

1.   ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาบัณฑิตในประเด็นใด 
     1.1 ความรู้ความสามารถ 

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

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

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

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

     1.2 ทักษะในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

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

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

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

3. จุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
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4. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ท่านต้องการ 

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

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

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

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

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

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

โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระดับใด 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

 
☺ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงทีก่รุณาให้ความร่วมมือ ☺ 


