
 

 
                                                   

แบบสอบถาม 
“ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง” 

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

ค าชี้แจง   1. บัณฑิตผู้รับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ........................................................................ ............................... 
       ส าเร็จการศึกษาระดับ..................................................คณะ...................................... ........................ 
       วิชาเอก/สาขาวิชา............................................................................................................. ................. 

2. โปรดเขียนตอบหรือท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 4 หน้า กรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม (นายจ้าง) 
     1. เพศ   ชาย    หญิง 
     2. อายุ   1. ต่ ากว่า 30 ปี  2. 30 – 34 ปี  3. 35 – 39 ปี 
     4. 40 – 44 ปี  5. 45 – 49 ปี  6. 50 ปีขึ้นไป 
     3. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า    2. ปริญญาโท    3. ปริญญาเอก 
     4. อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................  
     4. ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     1. เจ้าของกิจการ       2. กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 
     3. ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ   4. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 
     5. อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................  
     5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กรนี้มา...................................................ปี (โปรดระบุระยะเวลา) 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลหน่วยงาน 

1. ประเภทหน่วยงาน 
 1. หน่วยงานภาครัฐ 
 2. หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
 3. หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว/กิจการครอบครัว 

     2. ปัจจัยส าคัญท่ีหน่วยงานของท่านพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน (โปรดเรียงล าดับความส าคัญ) 
         .............  ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 
         .............  สาขาวิชาเอก 
         ………….  สถาบันการศึกษา 
         .............  บุคลิกภาพ 
         .............  ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ)................................................................................. ...... 
         .............  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................. ........................ 

 

 

ปริญญาตรี  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1  มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัตติำมหลักจรรยำบรรณวิชำชีพและบริบท 
     ทำงวชิำกำร           
 2  ประพฤติตน อย่ำงมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม           
 3  สำมำรถแก้ไขปัญหำและตัดสินใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมได้           
 4  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและเสยีสละต่อส่วนรวม           
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .....................................................................................................  
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 1  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและทฤษฎีในสำขำวิชำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์           
 2  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อน ำไป 
     ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีพและวิชำชีพได้           
 3  มีควำมเข้ำใจและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ทำงวชิำชพีและวิชำกำร 
     ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏบิตัิอย่ำงต่อเนื่อง           
 4  สำมำรถน ำควำมรู้ไปแก้ไขปัญหำและต่อยอดองค์ควำมรู้ในสำขำ  
     วิชำบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์           
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .....................................................................................................  
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 1  สำมำรถสบืค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่ำงๆ เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ 
     และตัดสนิใจได ้           
 2  สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ในสำขำวชิำบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
     เพื่อกำรวำงแผนพฒันำและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม           
 3  มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำทำงวิชำกำรและมีทักษะในกำรปฏิบตัิงำน           
 4  สำมำรถปฏบิัติงำนในหนำ้ที ่ที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ           
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (Interpersonal Skills and Responsibility) 
1 สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ในฐำนะ 

      ผู้น ำหรือสมำชิกกลุ่ม           

 2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้           

 3  มีควำมคิดริเริ่มในกำรท ำงำน สำมำรถบูรณำกำรควำมคิดเห็นที่ 
     แตกต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์           

 4  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและอำชีพ รวมถึงมีกำรพัฒนำตนเอง 
     อย่ำงต่อเนื่อง            
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .....................................................................................................  
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) 
 1  สำมำรถใช้คณิตศำสตร์และสถิติ มำใช้ในกำรวิเครำะห์และแปล 
     ควำมหมำยข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง           

2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในวิชำชีพและกำรด ำรงชีวิต           

 3  สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ           

 4  สำมำรถเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอข้อมูลที่เหมำะสมส ำหรับ 
     กลุ่มบุคคล และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ           
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .....................................................................................................  

 
 

ขอขอบคุณอย่างย่ิงในความร่วมมือ 

 
 
 
 


