
 

แบบประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ปีการศึกษา 2561 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในทัศนะของสถานประกอบการ 

 
 

ค าชี้แจง  ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดท าวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทัศนะของ         
สถานประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามโดยการท า
เครื่องหมาย ลงในช่อง  ในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง  

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูของบณัฑติที่รับการประเมิน 
1. ช่ือ – สกุล……......................................……………………………………………………………………… 
2. ส าเร็จการศึกษาจากสาขา/คณะ……........สาขาอุตสาหกรรมบริการ   คณะบริหารธุรกิจ ……………………. 
3. ต าแหน่งงาน…………..........................……………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูทั่วไปของหน่วยงาน/ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ประเภทของหน่วยงาน   
 1) ราชการ  2) รัฐวิสาหกิจ      3) เอกชน   4) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         1) ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ     2) หัวหน้าแผนก/ฝ่าย     3) ผู้ร่วมงาน                   4) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................. 
3. จ านวนพนักงานในบรษิัท/หน่วยงาน 

    1) น้อยกว่า 50 คน             2) 51-100 คน       3) 101- 150 คน              4) มากกว่า 150 คน  
                4. ระยะเวลาที่บัณฑิตเข้าท างานในหน่วยงานของท่าน.............ปี……….. เดือน 

5. เกณฑ์/จุดเน้นที่ส าคัญในการพิจารณารับบคุลากรเข้าท างานของบริษทั/หน่วยงาน (เลอืกตอบที่ส าคัญเพียง 3 ข้อ)  
    1) ระดบัผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย   2) สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา    3) สถาบันการศึกษา  
   4) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  5) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์    6) ความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพ 
   7) บุคลิกภาพ     8) เครือญาติ/การแนะน าของคนรูจ้ัก  9) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................ 

ส่วนท่ี 3 คุณลักษณะของบณัฑติที่เข้าท างานในสถานประกอบการ 
 

ประเด็น 
ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
1)  การปฏิบตัิตนและวางตัวทีด่ี สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้      
2)  มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และมีน  าใจต่อเพื่อนร่วมงาน      
3)  การประพฤติปฏิบัตตินตามหลักศีลธรรม      
4)  การตรงต่อเวลาทั งในการนัดหมายและการปฏิบตัิงาน      
5)  ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น      
6)  การปฏิบตัิตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ      
7)  การเคารพกฎและข้อบังคับต่างๆขององค์กร      
8) ความสุภาพอ่อนโยนและมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น         
2. ด้านความรู ้      
1) มีความรู้อย่างแตกฉานในเนื อหาสาระของวิชาชีพ/  สาขาวิชาที่ส าเร็จ      
2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในส่ิงทีป่ระสบ      



 

ประเด็น 
ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3) มีความสนใจในความรู้ใหม ่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง      
4) สามารถใช้ความความรู้และประสบการณ์ แก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ      
3. ด้านทักษะทางปญัญา      
1) ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      
2) สามารถน าการคิดเชิงบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน      
3) สามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริงในสิ่งที่ประสบ      
4) สามารถตีความปัญหาที่มีความซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง/วิธีแก้ไขที่ถูกต้อง      
5 ) ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัตงิาน      
6) มีไหวพริบปฏิภาณในการท างานและจัดการกับปัญหาในสภาวะการณ์ที่ไม่คาดคดิ      
7) มีความคดิเชิงบวก      
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ      
1) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
2) การยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของผู้อืน่      
3) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กร      
4) การแสดงความคิดเหน็อย่างสุภาพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน      
5) มีมนุษยสัมพันธท์ี่ด ี      
6) มีทศันคติทีด่ีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร      
7) ท างานเต็มศักยภาพ      
8) ความขยนั อดทน อดกลั นในการปฏิบัตงิาน      
9) ความกระตือรือรน้ในการปฏิบตัิงาน      
10) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์      
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี      
1) ความสามารถในการคิดค านวณและตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรายงานผล      
2) ทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาไทย       
3) ทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ       
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน       
5) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอผลงาน      
6) ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม       
6. ด้านอัตลักษณข์องบณัฑติสาขาอุตสาหกรรมบริการ      
1) มีความรู้ ความสามารถในแขนงวิชาอุตสาหกรรมบริการ        
2) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
3) สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้กับการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 

     

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

1. จุดเด่นส าคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................  
2. จุดทีค่วรปรบัปรงุของบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
3. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบัณฑิตที่ท่านต้องการ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปปรบัปรงุในการผลิตบัณฑิต........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

       ขอขอบคณุในความร่วมมือของทา่น ณ  โอกาสนี้   
ส านักวิจัยและพฒันา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 


