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Content summary: 

Several companies, industrial factories, and organizations that employ our graduated students 

can evaluate the students through the questionnaires which have been conducted by the 

Faculty of Engineering, Naresuan university. The assessment is considered for five main 

characteristics as the following: 

1. Ethics and morals 

2. Knowledge 

3. Cognitive skills 

4. Interpersonal skills 

5. Analytical and communication skills 

The assessment is indicated by the scoring system (5=very satisfied, 4=satisfied, 3=somewhat 

satisfied, 2=less satisfied and 1= least satisfied). 

 

 

 

 
 



 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ต่อกำรปฏิบตัิงำนของบัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ชื่อบัณฑิต .............................................................. 
 

ค ำชี้แจง แบบส ำรวจนี้เป็นกำรติดตำมคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยนเรศวรที่ท ำงำนในหน่วยงำนของท่ำน 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่อง         ที่ตรงกับข้อมูลและควำมคิดเห็นของท่ำน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนำยจ้ำง          1. เพศ...            ชำย             หญิง                   อำยุ ...................... ปี 
 2. ช่ือ-สกุลของท่ำน (นำยจ้ำง/ผูป้ระกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิต)        นำย / นำง / นำงสำว........................................................................................... 
 3. หน่วยงำนของท่ำนสังกัด           รัฐบำล      รัฐวิสำหกิจ        เอกชน   อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................................ 
 4. ต ำแหน่งของท่ำน       ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร       รองผู้อ ำนวยกำร/รองผู้จัดกำร        หัวหน้ำแผนก/หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย       เจ้ำของกิจกำร 
    5. ระยะเวลำในกำรท ำงำนของบัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ไดท้ ำงำนในหน่วยงำนของท่ำน .......................เดือน/ปี 
ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ต่อกำรปฏิบัติงำนของบัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ประเด็นพิจำรณำ 
มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม           

1. มีควำมซ่ือสัตย์  สุจริต           

2. มีระเบียบวินัย           

3. กำรตรงต่อเวลำ           

4. มีควำมเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม           

5. มีจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง            

6. กำรเคำรพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงำน      

ด้ำนควำมรู้           

1. มีควำมรู้ในหลักวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้ำท่ีกำรงำน           

2. มีควำมเข้ำใจขั้นตอนและวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี           

3. มีควำมรู้ในระดับท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล           

4. มีควำมสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์           

5. เป็นผู้แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง           

6. มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ      

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ       

1. มีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมูลต่ำงๆ ได้          

2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน           

3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยอำศัยข้อมูลพื้นฐำนได้           

4. มีกำรวำงแผนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมก ำหนดเวลำ      

5.  มีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ      

ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ       

1. มีควำมสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อนร่วมงำน           

2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล           

3. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม      

4. มีควำมสำมำรถในกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้น ำในกำรท ำงำน      

5. กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น      

6. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินกำรท ำงำนและปรับปรุงงำนของตนเอง(บัณฑิต)           

เลขที่ …………………........ 
 



   
  
 (ต่อ)  

ประเด็นพิจำรณำ 
มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ           

1. มีทักษะในกำรวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูลเชิงตัวเลข           

2. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำไทย (พูด ฟัง อ่ำน เขียน)           

3. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ (พูด ฟัง อ่ำน เขียน)           

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน      
 
 
 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

1. ควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
................................................................................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. ................................................................................ ................................ 

2. ควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง / ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
.................................................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ............................................................................................................................................. 

3. ข้อชมเชย/ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ำมี) 
.............................................................................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................................................. ................................. 

ตอนที่ 4  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของท่ำน 
ค ำชี้แจง โปรดจัดอันดับควำมส ำคัญ (โปรดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ 1-7) 

[   ] ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม  [   ] มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี                     
[   ] มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ   [   ] มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ ท่ีใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร  
[   ] มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์   [   ] มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                        
[   ] อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………....................................................................       

 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

หมายเหตุ : ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก   3= ปานกลาง   2=น้อย   1 =น้อยที่สุด 

กรุณำส่ง 
  หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  มหำวิทยำลัยนเรศวร  ต ำบลท่ำโพธิ์  อ ำเภอเมือง 
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 


