
 

 

แบบสอบถาม 

“ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง” 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 

คําช้ีแจง 1. บัณฑิตผูรับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ ...................................................................................................... 
  สําเร็จการศึกษาระดับ..........................................คณะ...................................................................... 
  วิชาเอก/สาขาวิชา............................................................................................................................... 

2. โปรดเขียนตอบหรือทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
3. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 4 หนา กรุณาตอบใหครบทุกขอเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใช 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม (นายจาง) 
 1. เพศ  ชาย  หญิง 
  

 2. อายุ  1. ต่ํากวา 30 ป  2. 30 – 34 ป  3. 35 – 39 ป 
    4. 40 – 44 ป  5. 45 – 49 ป  6. 50  ปข้ึนไป 
 

 3. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตรีหรือต่ํากวา  2. ปริญญาโท   3. ปริญญาเอก 
    4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................... 
 

4. ตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
    1. เจาของกิจการ  2. กรรมการผูจัดการ/รองกรรมการผูจัดการ
    3. ผูอํานวยการ/ผูจัดการ  4. หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนาแผนก 
    5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................... 
 

5. ทานปฏิบัติงานในองคกรนี้มา ........................................... ป (โปรดระบุระยะเวลา) 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลหนวยงาน 

1. ประเภทหนวยงาน 
  1. หนวยงานภาครัฐ 
  2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
  3. หนวยงานภาคเอกชน/กิจการสวนตัว/กิจการครอบครัว 

 
 
 

 
 
 

ตอหนา 2  

ปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิตการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       
 1. มีจิตสํานึกในการปฏิบัตติามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพและ 

   บริบททางวิชาการ  
     

 2. ประพฤติตนอยางมีวนิัยและมีรับผิดชอบตอตนเองและสังคม      
 3. สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมได      
 4. มีความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละตอสวนรวม      
 

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

2. ดานความรู ความสามารถ      
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีในสาขา วชิา      
 2. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวชิาของตนเพื่อนาํไปประยุกตใช 

    ในการดํารงชีพและวชิาชีพได 
     

 3. มีความเขาใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความรูทาววชิาชีพและ 
   วิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

     

 4. สามารถนําความรูไปแกไขและตอยอดองคความรูในสาขาวชิานั้น ๆ      
  

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

3. ดานทักษะทางปญญา       
 1. สามารถสืบคน ประมวลขอมูล แนะแนวคิดตาง ๆ เพื่อวิเคราะหปญหา

ไดดวยตนเอง 
     

 2. สามารถบูรณาการองคความรูในสาขาวชิา เพื่อแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

     

 3. มีความเขาใจในเนื้อหาทาววชิาการและนาํไปใชปฏิบัติงานได      
 4. สามารถปฏิบัตงิานในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      
 

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ตอหนา 3  
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาบุคคลและความรับผิดชอบ       
 1. สามารถแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาในฐานะผูนาํ 

    หรือสมาชิกกลุม  
     

 2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได      
 3. มีความคิดริเร่ิมในการทํางาน บนพืน้ฐานของตนเองและกลุม      
 4. มีความรับผิดชอบตอตนเองและอาชีพ รวมถึงมีการพัฒนาตนเอง 

   อยางตอเนื่อง 
     

  

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 1. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการวิเคราะห 
    และแปลความหมายประสิทธิภาพขอมูลไดอยางถูกตอง  

     

 2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและ
คัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 3. สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ      
 4. สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอขอมูลที่เหมาสมสําหรับ

กลุมบุคคลตาง ๆ 
     

 

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

6. ทักษะเฉพาะดานการเงินและการธนาคาร      
 1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหในการจัดสรรเงินทุนและ 

    การจัดหาเงินทุน  
     

 2. มีความสามารถในการวิเคราะหตราสารทางการเงินประเภทตางๆ      
 3. มีความสามารถในการวางแผนและพยากรณทางการเงิน      
 4. มีความสามารถในการบริหารการเงินระหวางประเทศ      
      5. มีความรูความสามารถโดยรวมทางดานการเงินและการธนาคาร      

 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
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สวนที่ 4 ดานผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ดานที่ 1 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับที่แสดงออก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.มีความรอบรูที่นําไปสูการพฒันาคน ครอบครัว องคกร  
   หรือสังคม 

     

2. ใฝเรียนรู พรอมเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดชีวิต      
3. มีความอดทน มุงมั่น บากบัน่      
4. มีความสามารถในการจัดการกับปญหาอุปสรรคได 
   อยางเหมาะสม 

     

 
ดานที่ 2 เปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับที่แสดงออก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.มีความคิดใหม ๆ โดยอาศัยความรอบรูของศาสตรตาง ๆ      
2. สรางสรรคนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาหรือแกไขปญหา 
   องคกร/สังคม 

     

3. มีความทันสมัย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง      
4. มองเห็นโอกาสในการตอยอด หรือสรางคุณคาใหกับตนเอง 
   ครอบครัว องคกร หรือสังคม 

     

 
ดานที่ 3 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับที่แสดงออก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.กลายืนหยัดในความถูกตอง และแสดงออกเหมาะสมกับ 
  กาลเทศะ 

     

2. มีสวนรวมในการพัฒนาหรือเสริมสรางความสงบสุขของ 
    ครอบครัว องคกร หรือสังคม 

     

3. รูผิดชอบชั่วดี และประพฤติตนในทางที่ดีหรือสรางสรรค      
4. รูคุณคาและรักษความเปนไทย      

 
 
 
 

ขอขอบคุณอยางย่ิงในความรวมมือ 


