
 

 
 

 

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร 

การจัดท าแบบส ารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีสถานประกอบการคาดหวัง 

 

 

 

 

น ำเสนอโดย 

ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

กุมภำพันธ์ 2555 

 



 

 
 

 

สำรบัญ 

 

หน้ำ 

บทน ำ              1 

วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม           2 

กลุ่มเป้ำหมำย             2 

วิธีด ำเนินกิจกรรม            3 

ตำรำงสรุประยะเวลำกำรท ำกิจกรรม          3 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

- สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำรและผู้ตอบแบบสอบถำม     4 

- สรุปผลกำรส ำรวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถำนประกอบกำร      7 

- สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต      10 

ข้อจ ำกัดหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรม         11 

ข้อเสนอแนะ            11 

ภำคผนวก 

- ภำคผนวก ก : แบบส ำรวจคุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   12 

 

 

 

 



 

-1- 

 

บทน า 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้จัดตั้งโครงกำรสหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  ซึ่งเป็น

หน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ เป็นหน่วยงำนที่จัดให้มีระบบกำรศึกษำที่เน้นกำรปฏิบัติงำนในสถำน

ประกอบกำรอย่ำงมีระบบ ซึ่ง นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จได้ภำยใน 4 เดือน ท ำให้นักศึกษำส ำมำรถเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพตรงตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สดุ ที่ผ่ำนมำพบว่ำบณัฑิต

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้รับกำรยอมรับจำกสถำนประกอบกำรทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยสำมำรถท ำงำน

และเรียนรู้จำกงำนในกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนประกอบกำรและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนของประเทศได้

เป็นอย่ำงดี กำรส ำรวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถำนประกอบกำรคำดหวังของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ                    

เป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้ตรงตำมควำมต้องกำรที่สถำนประกอบกำรคำดหวัง  ทั้งนี้ศูนย์

สหกิจศึกษำฯ จะได้น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และ กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม

ให้กับนักศึกษำเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนต่อไป  
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วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

เพื่อให้ทรำบทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และจะได้น ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และ กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำเพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กำรส ำรวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถำนประกอบกำรคำดหวังนี้ ได้จัดส่งแบบส ำรวจไปยังสถำนประกอบกำรหรือ

หน่วยงำน องค์กรที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยผู้ตอบแบบส ำรวจ

ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนประกอบกำรบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำนกับศูนย์สหกิจศึกษำฯ และพนักงำนที่ปรึกษำ

ของนักศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 2,320  คน  มีผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งสิ้น 177 คน จำกภำพที่ 1 พบว่ำประเภทสถำนประกอบกำรที่

ได้ท ำกำรตอบแบบส ำรวจเป็นหน่วยงำนเอกชนมำกที่สดุ (ร้อยละ 77.40) รองลงมำได้แก่ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ (ร้อยละ 8.47) 

ส่วนรำชกำร (ร้อยละ 7.91) หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ (ร้อยละ 3.39) สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ (ร้อยละ 1.70) และ 

อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 1.13) 

 

ภำพที่ 1 แสดงร้อยละกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำแต่ละสำขำวชิำทีผ่่ำนกำรปฏบิัติงำนสหกิจศึกษำ 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 

ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรจัดท ำแบบส ำรวจฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแบบส ำรวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถำน

ประกอบกำรคำดหวัง เพื่อประมวลและจัดท ำแบบส ำรวจฯ เมื่อได้แบบส ำรวจฯ ที่ตรงตำมวัตถุประสงค์แล้วก็ได้ด ำเนินกำ ร

จัดท ำเอกสำรเพื่อส่งให้กับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน สหกิจศึกษำร่วมกับ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ทั้งทำงไปรษณีย์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ฐำนข้อมูลจำกฝ่ำยพัฒนำงำนสห

กิจศึกษำ และฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ และหลังจำกที่ได้รับแบบส ำรวจฯ ที่สถำนประกอบกำรได้ส่งคืนมำแล้ว ศูนย์สหกิจ

ศึกษำฯ จะน ำผลที่ได้มำประมวลและสรุปเพื่อที่จะได้น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และ 

กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรท ำงำน

ต่อไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาและการท างานตามขั้นตอนต่างๆ 

ขั้นตอนงำน ช่วงระยะเวลำด ำเนินกำร 

แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแบบส ำรวจทักษะบัณฑิตพงึ
ประสงค์ทีส่ถำนประกอบกำรคำดหวัง 

14 พฤศจิกำยน 2554 
 

ประชุมคณะท ำงำน ครั้งที่ 1  23 พฤศจิกำยน 2554 
ประชุมคณะท ำงำน ครั้งที่ 2  2 ธันวำคม 2554 
ประชุมคณะท ำงำน ครั้งที่ 3 9 ธันวำคม 2554 
รวบรวมแบบส ำรวจฯ ทีไ่ด้จำกคณะท ำงำนฯ  19 – 30 ธันวำคม 2554 
ส่งแบบส ำรวจให้ประธำนคณะท ำงำนฯ พิจำรณำ 23 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2555 
ด ำเนินกำรผลิตแบบส ำรวจฯ  2 กุมภำพันธ์ – 8 กุมภำพันธ์ 2555 
ส่งแบบส ำรวจฯ ให้สถำนประกอบกำร 9-21 กุมภำพันธ์ 2555 
กำรสรุปผลกำรด ำเนนิกิจกรรม (ข้อมูลดิบ) 22 - 27 กุมภำพันธ์ 2555  
กำรท ำรำยงำน 29 กุมภำพันธ์  - 2 มีนำคม 2555 
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ผลการด าเนินกิจกรรม 

- สรุปผลการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการและผู้ตอบแบบสอบถาม 

กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหำข้อมูลทั่วไปและทัศนคติเบื้องต้นของนักศึกษำที่มีต่อประสบกำรณ์ที่

นักศึกษำได้รับ และประเด็นอ่ืนๆ ที่อำจมีจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ และเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้และ

เพื่อให้กำรเก็บข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการที่ได้ท าการตอบแบบส ารวจ 

จำกกำรส ำรวจพบว่ำประเภทธุรกิจของสถำนประกอบกำรที่ได้ท ำกำรตอบแบบส ำรวจพบว่ำเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

กำรผลิตมำกที่สุด (ร้อยละ 51.42) รองลงมำได้แก่ ธุรกิจกำรบริกำร (ร้อยละ 29.38) อ่ืนๆ เช่น รับเหมำก่อสร้ำง  (ร้อยละ 

16.38) และ ธุรกิจกำรค้ำ (ร้อยละ 2.82) ดังแสดงในภำพที่ 2 

                                                                                                                                             

 

              

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 แสดงประเภทธุรกิจของสถำนประกอบกำร 

 

 

 

 

กำรบริกำร 52 (29.38 %) 

กำรผลิต 91 (51.42%) 

กำรค้ำ 5 (2.82%) 

อ่ืน ๆ 29 (16.38%) 
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2. จ านวนพนักงานในสถานประกอบการของผู้ตอบแบบส ารวจ 

จากการส ารวจพบว่าจ านวนพนักงานในสถานประกอบการที่ได้ท าการตอบแบบส ารวจส่วนมากจะเป็นสถาน

ประกอบการที่ มีพนักงานระหว่าง 101 -500 คน รองลงมาได้แก่สถานประกอบการที่ มีพนักงานระห ว่าง                     

0-100 คน ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3 แสดงจ ำนวนพนักงำนในสถำนประกอบกำรของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

3. ต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจ  

จำกกำรส ำรวจสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือองค์กรที่ได้ให้ควำมกรุณำตอบแบบส ำรวจกลับมำนั้นพบว่ำ

ส่วนมำกผู้ตอบแบบส ำรวจมีต ำแหน่งเป็น หัวหน้ำแผนก/หัวหน้ำฝ่ำย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจ 

รำยกำร ต ำแหน่ง 
ต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

1. หัวหน้ำแผนก/หัวหน้ำฝ่ำย (42)   
2. กรรมกำรผู้จัดกำร (22) 
3. Supervisor (16) 
4. รองผู้จัดกำร (15) 
5. วิศวกรอำวุโส (15) 
6. Engineer (13) 
7. Technologist (10) 
8. Manager (8)  
9. Programmer (6) 

(0-100 คน) 

(101-500 คน) 

(501-1,000 คน) 

คน) 

(1,000-5,000 คน) 

(5,000 คน) จ ำนวนพนักงำนระหว่ำง 101-500 คน    มี 60 คน 

จ ำนวนพนักงำนระหว่ำง 0-100 คน  มี 43 คน 

จ ำนวนพนักงำนระหว่ำง 501-1,000 คน   มี 30 คน 

จ ำนวนพนักงำนมำกกว่ำ 5,000 คน   มี 13 คน 

จ ำนวนพนักงำนระหว่ำง 1,000-5,000 คน  มี 30 คน 

ไม่ตอบ      มี 1 คน 
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รำยกำร ต ำแหน่ง 

 10. เจ้ำหน้ำที ่(5) 
11. นักวิจัย (5) 
12. จป.วิชำชีพ (4) 
13. CEO (4) 
14. พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร (3) 
15. นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร (2) 
16. บรรณำรักษ์หัวหน้ำห้องสมุด (2) 
17. ช่ำงระดบั 7 (1) 
18. อำจำรย ์(1) 

 

โดยต ำแหน่งของผู้ที่ตอบแบบส ำรวจนั้น เรำสำมำรถจ ำแนกออกมำได้ดังภำพที่ 4 ซึ่งพบว่ำผู้ที่ตอบแบบส ำรวจนั้น

ส่วนมำกเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ (ร้อยละ 40) ผู้บริหำรระดับต้น (ร้อยละ 32) ผู้บริหำรระดับกลำง (ร้อยละ 21) และผู้บริหำร

ระดับสูง (ร้อยละ 7) 

 

 

 

 

 

                           

ภำพที่ 4  ภำพแสดงกำรจ ำแนกต ำแหน่งของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

4. อายุการท างานของผู้ตอบแบบส ารวจ 

จำกกำรส ำรวจพบว่ำอำยุกำรท ำงำนของผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีอำยุกำรท ำงำนอยู่ระหว่ำง 6-10 ปี จ ำนวน 47 

คน (ร้อยละ 26.56) อำยุกำรท ำงำนอยู่ระหว่ำงระหว่ำง 3-5 ปี จ ำนวน 38 คน (ร้อยละ 21.47)  อำยุกำรท ำงำนอยู่ไม่เกิน 2 ปี 

จ ำนวน 34 คน (ร้อยละ 19.21) อำยุกำรท ำงำนอยู่ระหว่ำง 11-15 ปี จ ำนวน 31 คน (ร้อยละ 17.52) อำยุกำรท ำงำนมำกกว่ำ 

15 ปี จ ำนวน 7 คน (ร้อยละ 3.94) และไม่ระบุ จ ำนวน 20 คน (ร้อยละ 11.30) ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพที่ 5 

 

 (7%) 

 (21%) 

 (32 %) 

 (40%) 

พนักงำน/เจ้ำหนำ้ที่   70 คน (40%) 

ผู้บริหำรระดับตน้   57 คน (32%) 

ผู้บริหำรระดับกลำง  37 คน (21%) 

ผู้บริหำรระดับสูง   13 คน (7%) 
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ภำพที่ 5  แสดงอำยุกำรท ำงำนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

- สรุปผลการส ารวจทักษะบัณฑติพึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

 กำรส ำรวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถำนประกอบกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรทรำบทักษะของบัณฑิตที่

สถำนประกอบกำรคำดหวัง ซึ่งจะได้น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำร

เตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรท ำงำน  โดยพบว่ำ

ทักษะที่สถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคัญที่สุด ได้แก่ ทักษะกำรจัดกำรและกำรวำงแผน  อันดับที่ 2 คือ ทักษะกำรแก้ไข

ปัญหำ อันดับที่ 3 คือ ทักษะกำรสื่อสำรในกำรท ำงำน  อันดับที่ 4 คือ ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และอันดับที่ 5 คือ ทักษะกำร 

ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  ในขณะที่ทักษะกำรใช้ภำษำไทย เป็นทักษะที่สถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับสุดท้ำย   

ดังแสดงในตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการให้ความส าคัญ 

ที ่ ทักษะ 
ส าคัญ 
อันดับท่ี 

1 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

2 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

3 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

4 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

5 
รวม 

1 ทักษะการจัดการและการวางแผน 55 34 24 14 6 517 
2 ทักษะการแก้ไขปัญหา 27 41 21 19 30 430 
3 ทักษะการสื่อสารในการท างาน 27 22 30 20 15 368 
4 ทักษะการท างานเป็นทีม 17 21 23 19 19 295 
5 ทักษะการคิดสร้างสรรค ์ 8 12 18 18 15 193 
6 ทักษะควำมเป็นผู้น ำและกำรตดัสนิใจ 6 13 19 21 9 190 
7 ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ 13 5 11 15 6 154 

(3.94%) 

(26.56%) 
(21.47%) 

(19.21%) 

(11.30%) 
(17.52%) 
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- สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ผู้ตอบแบบส ำรวจดังกล่ำวได้มีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อกำรพัฒนำ และกำรปรับปรุงคุณภำพ

บัณฑิต ดังนี้ 

1. มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบชีพได้เป็นอย่ำงดี 

- มีควำมรู้พื้นฐำน 

- มีทักษะพื้นฐำน 

- เพิ่มทักษะกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

1. ควำมสำมำรถในกำรจัดระบบควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินผล 
- มีกำรฝึกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- รู้จกักำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์อย่ำงถูกต้อง 

2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและท ำงำนเป็นทีม 
- รู้จักบริหำรจัดกำรทั้งตัวเอง และบุคคลรอบข้ำง 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในกำรท ำงำน 
- พัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 

4. คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภำพ และทัศนคติ 
- เน้นด้ำนควำมรับผิดชอบและควำมมีระเบียบวินัย ควำมกระตือรือร้นต่อกำรหำ ควำมรู้ใหม่ๆ 
- รู้จักกำรปรับตัวเข้ำกับองค์กรต้องเรียนรู้สังคมอุตสำหกรรม ควำมมีมนุษย์สัมพันธ์ และกำรมีสัมมำคำรวะ 
- นึกเสมอว่ำเป็นกำรเร่ิมต้นของกำรท ำงำน ขจัดควำมรู้สึกว่ำกำรฝึกงำนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรเรียน 
- ต้องกำรที่จะเข้ำหำ กล้ำสอบถำม กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็น 
- ทักษะเร่ืองเวลำ กำรตรงต่อเวลำ เคำรพกฎระเบียบสังคม 
- ทักษะอ่อนน้อมถ่อมตน จิตอำสำ  
- ทักษะในด้ำนจริยธรรม ซื่อสัตย ์จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 

 

ที ่ ทักษะ 
ส าคัญ 
อันดับท่ี 

1 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

2 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

3 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

4 

ส าคัญ 
อันดับท่ี 

5 
รวม 

8 ทักษะกำรบริหำรเวลำ 6 10 7 11 17 130 
9 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 6 6 5 9 20 107 
10 ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำน 5 5 1 11 9 79 
11 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำงำน 5 3 7 6 4 74 
12 ทักษะกำรน ำเสนอ 0 4 4 11 18 68 
13 ทักษะด้ำนกำรจดักำรข้อมลู 1 1 7 3 8 44 
14 ทักษะกำรใช้ภำษำไทย 1 0 0 0 1 6 
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ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

1. สถำนประกอบกำรบำงแห่งไม่ให้ควำมส ำคัญ จึงไม่ตอบแบบส ำรวจทั้งในจดหมำย และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

ท ำให้จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมมีน้อยเมื่อคิดเทียบกับปริมำณกำรส่งแบบส ำรวจไป 

2. กำรส่งแบบส ำรวจทำงอีเมล์ อำจเกิดกำรสูญหำยของข้อมูลเนื่องจำกบำงอีเมล์ได้มีกำรก ำหนดควำมส ำคัญของ

อีเมล์ที่เข้ำมำในกล่องรับข้อควำม กำรส่ง Link URL บำงอันไป อำจถูกแจ้งว่ำเป็นสแปมและไม่ได้รับในที่สุด 

3. ระยะเวลำในกำรตอบแบบส ำรวจน้อยเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. อำจมีกำรปรับเปลีย่นช่วงเวลำด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับช่วงเวลำกำรนิเทศงำนของอำจำรย์ เพรำะจะได้น ำ

แบบส ำรวจแนบไปพร้อมกับเอกสำรกำรนิเทศ และอำจำรย์จะสำมำรถน ำกลับมำพร้อมกันได้เลย 

2. ควรมีกำรขยำยเวลำในกำรตอบแบบส ำรวจฯ จำกระยะเวลำประมำณ 7 วันเปน็ 14 วัน 
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ภาคผนวก ก : แบบส ารวจคุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

         
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการและผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณำท ำเครื่องหมำย / หน้ำข้อควำมที่ก ำหนดให้ 
1. ประเภทสถำนประกอบกำร  

…..ส่วนรำชกำร        
…..หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ     
.....รัฐวิสำหกิจ   

              .....หน่วยงำนเอกชน   
.....สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ  
.....อื่นๆ (โปรดระบุ)  ……….…………………………… 

 
2. ประเภทธุรกิจของสถำนประกอบกำร 
   .....กำรผลิต  

.....กำรค้ำ 
…..กำรบริกำร  
.....อื่นๆ (โปรดระบุ) ……….…………………………… 

 
3. จ ำนวนพนักงำนในสถำนประกอบกำร……….……………………………คน 
 
4. ต ำแหน่งในปัจจุบันของท่ำน คือ ....................................................................... 

…..ผู้บริหำรระดับสูง  
…..ผู้บริหำรระดับกลำง  
.....ผู้บริหำรระดับต้น    
.....พนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี  
.....อื่นๆ (โปรดระบุ) ……….…………………………… 

 
5. งำนหลักท่ีท่ำนรับผิดชอบ (เช่น กำรผลิต, กำรจัดกำรคลังสินค้ำ เป็นต้น) ………………………………………………........ 
 
6. อำยุกำรท ำงำนของท่ำนในสถำนประกอบกำร 

…..ไม่เกิน 2 ปี  
…..3 – 5 ปี   
…..6 – 10 ปี  
…..11- 15 ปี     
…..16-20 ปี  
…..มำกกว่ำ 15 ปี 
 
 มีต่อด้านหลังครับ 
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ตอนที่ 2 ความส าคัญของทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง โปรดระบุทักษะพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ท่ำนเห็นว่ำส ำคัญที่สุด มา 5อย่าง ตามล าดับความส าคัญ โดยใส่หมำยเลข 1 หน้ำ
ทักษะที่ท่ำนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญที่สุด และ ใส่หมำยเลข 2, 3, 4 และ 5 หน้ำทักษะที่ท่ำนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญรองลงไปตำมล ำดับ ใน
ช่องล ำดับควำมส ำคัญของตำรำงข้ำงล่ำง 
 

ทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ ล าดับความส าคัญ 
ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ  
ทักษะกำรจัดกำรและกำรวำงแผน  
ทักษะกำรสื่อสำรในกำรท ำงำน  
ทักษะควำมเป็นผู้น ำและกำรตัดสินใจ  
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์  
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์  
ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  
ทักษะกำรใช้ภำษำไทย  
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
ทักษะด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล  
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำงำน  
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำน  
ทักษะกำรน ำเสนอ  
ทักษะกำรบริหำรเวลำ  

 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพบัณฑิต (ถ้ำมี) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

                                                                                         “ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม” 

         คณะท ำงำนจดัท ำแบบส ำรวจคุณสมบัตบิัณฑติพึงประสงค์ 
       ศูนย์สหกิจศึกษำและพฒันำอำชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 


