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ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์    ธันวาคม 2558 

แบบสอบถามผู้บังคับบญัชา/นายจ้างบัณฑิต 
 

จุดประสงค์ของการประเมิน 
 หลักสูตร…………………………….......……………………… สาขาวิชา………………………….………………… ได้ท า
การเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์
ในการเก็บข้อมูลของการด าเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือ
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ในระยะต่อไป 
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบแสดงความเห็นตามความเป็นจริงทุกข้อ และขอขอบคุณ
ในความเอ้ือเฟ้ือของท่าน ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดจะน าไปประมวลผลและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยไม่เปิดเผยข้อความเป็นรายบุคคล 

 
ค าชี้แจง 

โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประเมิน 
1.  ช่ือหน่วยงาน………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
     ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 
     โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร ........................................................................ 
     E-mail…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
2.  ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน       เจ้าของกิจการ     ผู้จัดการ 

   หัวหน้าหน่วยงาน    อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 
 
3.  ลักษณะของหน่วยงาน 

   หน่วยงานราชการ     บริษัทเอกชน      โรงเรียน 
   รัฐวิสาหกิจ        ธนาคาร / สถาบันการเงิน 
   อื่นๆ (ระบุ)........................... 

 
4.  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  หลกัสูตร ..............................................................สาขา..................................................... 
 
5.  งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยูต่รงหรอืสอดคล้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศกึษาหรือไม ่

   ตรงสาขา      ไม่ตรงสาขา 
 
6.  ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยูก่ับท่าน 

   น้อยกว่า 6 เดือน     6 -18 เดือน 
   มากกว่า 1.5 ปี     อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
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ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์    ธันวาคม 2558 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหน่วยงานของท่าน 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม      
1.1  มีความซื่อสัตยส์ุจรติ      
1.2  มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา      
1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัตติาม 
      จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     

1.4  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น      
1.5  มีจิตสาธารณะ      
1.6  มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม      

2.  ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ      
2.1  มีความสามารถในการเรียนรูง้านในหน้าท่ี      
2.2  มีความเข้าใจข้ันตอน และวิธีการในการปฏิบตัิงานใน

หน้าท่ี 
     

2.3  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์

     

2.4  มีความรู้ในระดับทีส่ามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2.5  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง      
2.6  มีความรอบรู้ในศาสตรต์่าง ๆ ท่ีจะสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ได ้

     

3. ทักษะทางปัญญา      
3.1  มีการวางแผน  และความสามารถในการปฏิบัติงานได้

ส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 
     

3.2  มีการจัดล าดับความส าคญัของงานต่างๆ โดย
เฉพาะงานด่วนต้องท าก่อนงานใหญ่เสมอ 

     

3.3  มีความสามารถในการตดัสินใจ      
3.4  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาใน

การปฏิบัติงาน 
     

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

4.1  มีภาวะผู้น า สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นในฐานะผู้น า 
      และสมาชิกที่ด ี
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.2  มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร      
4.3  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม 
      ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางานได ้

     

4.4  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นทั้งในระดับของสาย 
      งานท่ีสูงกว่าหรือต่ ากว่า 

     

5. ด้านทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
5.1  มีความสามารถ/ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วย   
       ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

     

5.2  มีความสามารถ/ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้าน   
       ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

5.3 มีความสามารถพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์      
5.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ

ทาง (ตามสายงาน) 
     

5.5 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นและ 
      เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ 
      เหมาะสมกับสถานการณ ์

     

5.6   มีความสามารถในการใช้อุปกรณส์ านักงานและ 
      เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 

     

 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ท่านคาดหวัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ความเห็นทั่วไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ .................................................. 
(..................................................) 

         ....../....../...... 
      ประทับตราบริษัท 

 
 
 

ขอขอบพระคุณส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา ณ โอกาสนี ้


