
 
 
ที ่อว 0643.๐๙ / 107      คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
        ๑๐๖๑   ถนนอิสรภาพ  แขวงหริัญรูจี 
        เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
                                            

                7 มิถุนายน ๒๕๖4 

 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม   

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน / ผูบ้ริหาร / หัวหน้างาน  

  
ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งตัวนักศึกษา

ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานของท่านในภาคเรียนที่ 1/2564 เฉพาะกรณีที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว ในการนี้เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางคณะวิทยาการจัดการจึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจนายจ้างตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้ 
  1. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลแบบสอบถามตามความเป็นจริง พร้อมลงนาม  
  2. ขอความอนุเคราะห์ท่านนำแบบสอบถามใส่ซองปิดผนึก ส่งกลับให้นักศึกษานำส่งให้
อาจารย์นิเทศก์ หรือสาขาวิชาต่อไป  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์แก่คณะฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง   

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โทร.  ๐ ๒๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๐ , ๔๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๔๗๒๕๗๑๕   



แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คำชี้แจง ***โปรดนำไปให้หัวหน้างานประเมิน 
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) 

และอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา โดยขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ในภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเคร่ืองหมาย  ✔  ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่านให้มากที่สุด) 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 
1.1 ช่ือนักศึกษา ...................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลเบื้องต้นของ/นายจา้ง/สถานประกอบการ 
2.1 ช่ือหน่วยงาน..................................................................................................................................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.................................. โทรสาร ...................................... อีเมล์........................................................ 

2.2 ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน     [     ] ผู้จัดการ      [     ] หัวหนา้หน่วยงาน    [     ] เพื่อนร่วมงาน 
                                              อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

            2.3 ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน     [     ] ราชการ  [     ] รัฐวิสาหกิจ   [     ] บริษัทเอกชน                 
                                              [     ] ธุรกิจอิสระ / ส่วนตัว 

 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 
2.4 งานท่ีนักศึกษาทำสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม ่   [     ] ตรงสาขา   [     ] ไม่ตรงสาขา 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนายจา้งที่มีต่อนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1. เหตผุลสำคญัที่ท่านรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าทำงานในองค์กรของท่านคือข้อใด  

(ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 
[     ] 1.1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย [     ] 1.2 ผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) เป็นที่พึงพอใจ 
[     ] 1.3 บุคลิกภาพด ี [     ] 1.4 มีลักษณะความเป็นผู้นำ 
[     ] 1.5 ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ [     ] 1.6 มีสัมมาคารวะ/รู้จักกาลเทศะ 
[     ] 1.7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................. 

2. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัควรมีการเพิ่ม หรือเน้นการฝึกทักษะ ด้านใดบ้าง เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการขององค์กรหรือนายจ้าง 
(เลือกข้อที่ตรงความต้องการมากที่สุด 3 ข้อ) 
2.1 [     ] ทักษะภาษาต่างประเทศ [     ] 1. ภาษาอังกฤษ [     ] 2. ภาษาจีน 
 [     ] 3. ภาษาญี่ปุ่น [     ] 4. ภาษาเวียดนาม 
 [     ] 5. ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 
2.2 [     ] ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา 
2.3 [     ] ทักษะคอมพิวเตอร ์
2.4 [     ] ทักษะการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปัญหา 
2.5 [     ] ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
2.6 [     ] ทักษะการบริหาร 
2.7 [     ] บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ 
2.8 [     ] ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2.9 [     ] อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................. 

 
 
 



 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
(โปรดทำเคร่ืองหมาย  ✔ ลงในช่องความพึงพอใจ) 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร และช่วยเหลือผู้อื่น      
1.2 มีความซื่อสตัย์ สจุริต      
1.3 มีระเบยีบวินัย / ตรงต่อเวลา      
1.4 มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม/จติสาธารณะ      
1.5 มีความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      
1.6 มีประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี      
1.7 มีความเคารพสิทธิและความคิดเหน็ของผู้อื่น      
1.8 มีความเคารพกฎระเบยีบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม      
2. ด้านความรู้/ความรู้ทางวิชาชีพ 
2.1 มีความรู้ความสามารถในหลักการ/ทฤษฎีของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา      
2.2 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานของชีวิตและสามารถนำไปใช้ 

ในการดำเนินชีวิตได ้
     

2.3 มีความสามารถในการนำความรู้พืน้ฐาน/ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาวิชา 
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลเุปา้หมาย 

     

2.4 มีความรู้ในสาขาอ่ืนๆ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ      
2.5 มีความเข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย      
2.6 มีความรูเ้กี่ยวกับกฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค/วิชาชีพ      
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตดัสินใจอย่างมีหลกัการ 

และมเีหตผุล 
     

3.2 มีการศึกษาสภาพปัญหา/วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปญัหาใน 
การทำงานได ้

     

3.3 มีความสามารถในการตัดสินใจแกป้ัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ      
3.4 มีนำความรูม้าประยุกต์ใช้ในการทำงาน/แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม      
3.5 มีทักษะในการค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ทำความเข้าใจเกีย่วกับวิชาชีพได ้      
3.6 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

ในการแก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

    
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานเปน็ทีมทั้งผู้นำและสมาชิกที่ด ี      
4.2 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ระบบการทำงาน และ 

วัฒนธรรมองค์กร 
     

4.3 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป      
4.4 มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
4.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรในจัดการงานใหส้ำเร็จตามเปา้หมาย      
4.6 ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน      



 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถด้านสถติิและการคำนวณ      
5.2 มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการค้นคว้า 

หรือการตดิต่อสื่อสาร 
     

5.3 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร 

     

5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 

     

5.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office      
5.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และนำเสนอข้อมูลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
     

6. อัตลักษณ์บัณฑิต (ระดับมหาวิทยาลัย) 
6.1 เป็นผู้มีจติสาธารณะ      
6.2 เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารด ี      
6.3 เป็นผู้ที่มีความเป็นไทย      
7. อัตลักษณ์ (ระดับหลักสูตร) (ถ้ามี) 
7.1  

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

7.2  
......................................................................................................................... 

     

7.3  
......................................................................................................................... 

     

7.4  
......................................................................................................................... 

     

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะของนักศกึษา 
• ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาเร่งพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในประเด็นใด 

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

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

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

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

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

 

     

                 (ลงชื่อ)__________________________ผู้ประเมิน 

                                                                               ตำแหน่ง________________________________ 

                 วันที่ประเมิน________/_________/__________ 


