
หน้าที่ 1 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคณุภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
รุ่นปีการศึกษา 2560 

 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
25560  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา   
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้หน่วยงาน และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป  
ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งจะน าไปศึกษาและวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หน่วยงานและบัณฑิต 

ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบประเมินนี้หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ตอบแบบประเมินนี้ตามข้อเท็จจริง  เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
ต่อไป 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านในการตอบแบบ
ประเมินในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใชบ้ัณฑิต 

1. ประเภทของนายจา้ง/สถานประกอบการ  
 (1) หน่วยงานของรัฐ    (2) รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน   (3) บริษัทเอกชน       
 (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 

2. ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่ง 
  (1) เจ้าของกิจการ         (2) ผู้บริหารระดับสูง     (3) ผู้บริหารระดับกลาง         
  (4) ผู้บริหารระดับตน้        (5) พนักงาน/เจ้าหน้าที ่
  (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................................................................... 
3. ความเก่ียวข้องกับบัณฑิตตามสายบังคบับัญชา 
 (1) ผู้บังคบับัญชาสูงสุดของบัณฑิต    (2) หัวหน้าฝ่าย/แผนกของบัณฑิต  (3) หัวหน้างานของบัณฑิต        
 (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................................................................................... 

4. เหตุผลที่ท่านรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง    (2) มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
  (3) มีศิษย์เก่าท างานในองค์กรและเป็นที่ยอมรับ  (4) บัณฑิตมผีู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
 (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................................................................................... 

5. คุณลักษณะของบัณฑติจากมหาวิทยาลัยทักษิณที่ทา่นรบัเข้าท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1) มีความรับผิดชอบ  (2) มีความรอบรู้ในงาน 
  (3) มีความอดทนและสู้งาน  (4) มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติสามารถท างานได้ทนัที 
  (5) มีทักษะสากล  (6) อ่ืน ๆ ............................................................................................... 
6. ระยะเวลาทีไ่ด้ร่วมงานกับบัณฑติ  
   (1) น้อยกว่า 3 เดือน      (2) 3 - 6 เดือน    (3) 6 เดือน – 1 ปี        (4) มากกว่า 1 ป ี

 
รายละเอียด ชื่อ – สกุล นิสิต 



หน้าที่ 2 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑติ  
  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   ของระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการปฏิบตัิงานของบัณฑิต 

 

7. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต       
1.2 ความขยัน อดทน และอุตสาหะ       
1.3 การยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานหรือส่วนรวมเป็นหลัก        
1.4 การมีระเบียบ วินัย และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย อย่าง

เคร่งครัด 
      

2. ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ในเชิงวิชาการทั่วไป       
2.2 ความสามารถในการน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ

ท างานได้อย่างเหมาะสม 
      

2.3 ความสามารถในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย       
2.4 ผลงานมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ       

3. ด้านทักษะทางปญัญา  
3.1 ความสามารถในการวางแผนการท างาน       
3.2 ความสามารถในการใช้ข้อมู ลและเหตุ ผล ในการตั ดสิ น ใจ 

การปฏิบัติงาน  
      

3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ 

      

3.4 การคิด พัฒนาและแสวงหาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

      

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มสี่วนร่วมในการคิด ริเริ่มและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม       
4.2 มีภาวะผู้น า       
4.3 รับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน       
4.4 มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีม        

5. ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีความสามารถเลือกและประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
      

5.2 มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย       
5.3 มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ       
5.4 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับผู้ อ่ืนได้เข้าใจและ

ชัดเจน 
      

5.5 มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
 
 
 



หน้าที่ 3 

8. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน่วยงานและต่อสังคม 
และสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคณุค่า 

      

2. เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
การน าเสนอ การสื่อสาร การคิดอย่างเป็นระบบ 

      

3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีมานะ อดทนต่อปัญหา และอุปสรรค 
สามารถครองตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข  

      

4. เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ และสามารถน าทักษะไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

      

5. เป็นผู้ที่สามารถใช้ทักษะสากลในการประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม       
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ        
- ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ        
- ทักษะการบริหารจัดการ        
- ทักษะด้านวัฒนธรรมสากล        

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 

9. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเปน็ จุดแข็ง/จดุเด่น ของบัณฑิตมหาวิทยาลยัทักษิณ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
 

10. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเปน็ จุดที่ควรปรับปรงุ ของบัณฑติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... .... 
......................................................................................................................................................................................... 
................................................................. ........................................................................................................................  
 

11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................ ................................................................. 


