
 
 

แบบสอบถาม 
“ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง” 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธรุกิจบริการ คณะบริหารธุรกจิ 

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

คําช้ีแจง 1. บัณฑิตผูรับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ .................................................................................................. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
 กลุมวิชาเอกการโรงแรม    กลุมวิชาเอกการประกันภัย   
 กลุมวิชาเอกอสังหาริมทรัพย   กลุมวิชาเอกการจัดการโลจสิติกส 

2.  โปรดเขียนตอบหรือทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
3. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 3 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. ตําแหนงงานปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
    1. เจาของกิจการ  2. กรรมการผูจัดการ/รองกรรมการผูจัดการ
    3. ผูอํานวยการ/ผูจัดการ  4. หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนาแผนก 
    5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................... 
 

5. ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในองคกรนี้มา ................................. ป (โปรดระบุระยะเวลา) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลหนวยงาน 
1. ประเภทหนวยงาน 

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

 2. ปจจัยสําคัญท่ีหนวยงานของทานพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน (โปรดเรียงลําดับความสําคัญ) 
  .......... ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 
  .......... สาขาวิชาเอก (จบสาขาวิชาท่ีตรงกับตําแหนงงาน) 
  .......... สถาบันการศึกษา 
  .......... บุคลิกภาพ 
  .......... ความรูความสามารถพิเศษ (ระบุ) ....................................................................................... 
  .......... อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................ 

 ตอหนา 2  

ปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       
 1. มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและบริบท   

   ทางวชิาการ 
     

 2. ประพฤติตนอยางมีวนิัยและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม      
 3. สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจเก่ียวกับคุณธรรม และ 

   จริยธรรมได 
     

 4. มีความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละตอสวนรวม      
 
 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

2. ดานความรู ความสามารถ      
 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวชิา      
 2. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวชิาของตนเองเพื่อนําไป  

   ประยุกตใชในการดาํรงชีวิต 
     

 3. มีความเขาใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความรูทางวชิาชีพ 
   และวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอยางตอเนื่อง 

     

 4. สามารถนําความรูไปแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน 
   สาขาวชิานั้น ๆ 

     

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

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. ดานทักษะทางปญญา       
 1. สามารถสืบคน ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อวิเคราะห

ปญหาไดดวยตนเอง 
     

 2. สามารถบูรณาการองคความรูในสาขาวชิา เพื่อแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 

     

 3. มีความเขาใจในเนื้อหาทางวชิาการและนาํไปใชปฏิบัติงานได      
 4. สามารถปฏิบัตงิานในหนาที่ ๆ ไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
     

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

ตอหนา 3  
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4. ดานพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ       
 1. สามารถแกไขปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาในฐานะ 

   ผูนําหรือสมาชิกกลุม 
     

 2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได      
 3. มีความคิดริเร่ิมในการทํางาน บนพืน้ฐานของตนเองและกลุม      
 4. มีความรับผิดชอบตอตนเองและงานอาชีพรวมถึงมีการพัฒนา 

   ตนเองอยางตอเนื่อง 
     

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

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 1. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการ 

    วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลไดอยางถูกตอง 
     

 2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและ
คัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 3. สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ      
 4. สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม

สําหรับกลุมบุคคลตางๆ 
     

 
 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 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 

     

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

 
 
 

 
 

 
 
 

ขอขอบคุณอยางยิ่งในความรวมมือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 


