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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

 

 

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้ด าเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกระดับการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการผู้บังคับบัญชา
บัณฑิต จ านวน 1,110 ราย พร้อมทั้งได้ระบุให้หน่วยงานส่งโทรสาร และหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาถึง
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ซึ่งผลการด าเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประเมินบัณฑิต และส่งแบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืน จ านวน 327 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.46 จากจ านวนที่ส่งออกทั้งหมด โดยผู้ใช้งานบัณฑิตที่
ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 61.50) เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อยละ 
35.80) และท างานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 70.30)  

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรุ่นปีการศึกษา 2557 พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านทักษะทางปัญญา (4.47) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.47) รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ (4.46) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (4.41) ด้านความรู้ (4.41) ตามล าดับ  

ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภูมิปัญญา (4.47) รองลงมา คือ ด้านภูมิรู้ (4.45) ด้านภูมิฐาน 
(4.44) และด้านภูมิธรรม (4.42) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบัณฑิตฯ มีความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคุณลักษณะที่เป็น
จุดเด่น/จุดแข็ง คือ ความขยัน อดทน สู้งานหนักเอา เบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน และ
คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อยากให้มหาวิทยาลัยเน้นทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา  ทักษะในการ
น าเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเห็นว่า โครงการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยากให้มีการขยายเวลาให้การออกสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาให้มากขึ้น หรือให้มีการออกสหกิจศึกษาได้ 2 รอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองและ
เลือกท าในบริษัทที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด 

 

สาระส าคัญบทสรุปผู้บริหาร 
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หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ก าหนดคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาและนโยบายในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 1 คนไทย 
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้มีมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

อัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ซึ่งก็คือ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย” หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญา ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ที่น าวิทยาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ.  
2555-2559) ได้ระบุเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก ตามอุปสงค์ขององค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นแรงงานความรู้ (knowledge workers) ที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
กระแสเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความรู้ เป็นนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและคุณธรรม รวมถึงการเป็นบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพที่หลากหลายและพร้อมท างาน มีทักษะการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน     

ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มทส. แสดงได้จากการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา ปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งในการจัดหลักสูตร
จะต้องเน้นความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิชาชีพจะต้องเน้นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถใน
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่วนทางด้านวิชาพ้ืนฐานจะต้องเน้น ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้
ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร ( Infoware) ความสามารถในการรับ-ส่ง
ข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการ
องค์กรเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสามารถน าปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ มาปรับเนื้อหาของการเรียน
การสอนให้ตรงต่อความต้องการของปัญหานั้น ๆ รวมทั้งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานจริง 

ดังนั้น คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ 

 
 
 

บทน า 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.2 ความมีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
1.3 ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
1.4 การมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
1.5 การมีจิตบริการ/จิตสาธารณะ 
1.6 ความขยัน อดทน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ 
2.2 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 การประยุกต์ใช้ความรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 การวางแผนการท างาน 
3.3 การคิดวิเคราะห์ 
3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 การบริหารจัดการงาน 
4.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
4.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (มีไมตรีจิตที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน และคนทั่วไป) 
4.5 ความเป็นผู้น า 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 ทักษะในการสื่อสาร 
5.3 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
5.4 ทักษะในการเลือก/ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ/คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ถือเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
บัณฑิตที่ถูกก าหนดให้ต้องมีการประเมินจาก 2 แหล่งประเมินที่ส าคัญ ได้แก่ การประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) การประเมินตามระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ดังนั้น การวิจัยสถาบันเพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต ตามมุมมองของนายจ้างผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงถือเป็นความส าคัญเพ่ือการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มี
คุณค่าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็น
คุณลักษณะที่สนองต่อความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีสืบไป 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตตามมุมมองของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

วิธีการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยนี้ ได้แก่ ของผู้ใช้งานบัณฑิต (นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา) ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,830 คน (ที่อยู่นายจ้างฯ ของ
บัณฑิตน ามาจากฐานข้อมูลในระบบการศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีจ านวนบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่ระบุว่าท างานแล้วมีจ านวน 1,238 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะ
นายจ้างฯ ของบัณฑิตที่มีท่ีอยู่สมบูรณ์ และบัณฑิตท่ีไม่ได้ด าเนินธุรกิจอิสระหรือเจ้าของกิจการ) 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขต

และเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 
3. เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้อยู่เดิม พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 กอปรกับบริบทของมหาวิทยาลัย

และสังคมเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก และเพ่ือให้ผลการวิจัยเรื่องดังกล่าวสามารถตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ริเริ่มการทบทวนแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ขึ้นใหม่ โดยฝ่ายวางแผนได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 6 ครั้ง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนแบบสอบถามความพึง
พอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์) (ประธาน) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์) ตัวแทนจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม ตัวแทนจากส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากส านัก
วิชาแพทยศาสตร์ ตัวแทนจากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ตัวแทนจากศูนย์บริการการศึกษา ตัวแทนจากส่วนส่งเสริมวิชาการ ตัวแทนจากสถานพัฒนาคณาจารย์ และ
ตัวแทนจากส่วนแผนงาน จนได้แบบสอบถามข้ึนมา 1 ฉบับ 

4. น าแบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้น ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเสนอแบบสอบถามต่อคณบดีทุกส านักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
และขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Pre-test) 
จ านวน 40 คน 

6. น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
7. ปรับปรุงแบบสอบถาม จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
8. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

 
ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าเสนอต่อคณบดีทุกส านักวิชา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ศูนย์บริการการศึกษา สถานพัฒนาคณาจารย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นต้น 
เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(Wording) เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง 
 
แบบประเมินที่ปรับปรุงใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและองค์การ (ข้อที่ 1-6) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส. (ข้อที่ 7-11) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในความสามารถ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

จาก มทส. (ข้อที่ 12-14) 
ข้อที ่12.1-12.6 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที ่12.7-12.9 : ด้านความรู้ 
ข้อที ่12.10-12.13 : ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที ่12.14-12.18 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อที ่12.19-12.22 : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ข้อที ่13 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญต่อองค์กรของท่าน 
ข้อที ่14 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) จ านวน 40 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบว่า
ค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด 
จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในการหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์  
Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Jum, 1978 ได้เสนอแนะ
เป็นเกณฑ์การยอมรับไว้ดังนี้ (Jump, N. 1978. Psychometric Theory. 2nd. Ed., New York: McGraw 
Hill.) 

ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 

ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.8 ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.9 ส าหรับการตัดสินใจ (Important Research) 
เมื่อท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถามทั้งฉบับจะได้ค่าสัมประสิทธิ

แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.969 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจัยด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้แก่นายจ้าง 
ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 1,110 คน พร้อมระบุให้ส่งกลับทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ส่งกลับคืน จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29.45 และมีแบบสอบถามที่ถูกส่งคืน เนื่องจากนายจ้าง
แจ้งว่าไม่มีบัณฑิตที่มีชื่อที่ระบุไว้ในแบบสอบถามท างานในหน่วยงาน และแบบสอบถามที่ระบุว่าไม่มีผู้รับ
ปลายทาง จ านวน 49 ฉบับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีล าดับขั้นการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

1. การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สู ตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) 

α = (k/(k-1)) * [1- ∑ (s2i)/s2sum] 

เมื่อ α  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
K  แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
s2i  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
s2sum  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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( Cronbach, L J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. 
Psychometrika, 16, 297-334.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้ความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานบัณฑิต ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 
P = f * 100 

n 
เมื่อ P  แทน ค่าร้อยละ 

 f  แทน ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
 n  แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

( กั ล ย า  ว าณิ ช ย์ บั ญช า .  2545. ก า ร ใ ช้  SPSS for Windows ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล , 
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.) 
 
2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 

X = Σ Xi 
n 

เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ย 

Σ Xi  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 

S = √nΣX2 – (ΣX)2 

n(n-1) 
เมื่อ S  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

(ΣX)2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

ΣX2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกก าลังสอง 
n  แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์สรุปความเห็นของผู้ใช้งานบัณฑิตต่อคุณลักษณะจากข้อเสนอแนะ เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามมุมมองของผู้ใช้งานบัณฑิต 
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รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นสารสนเทศประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการในการ

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
กรอบแนวคิด 

กรอบการประเมินคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการผู้บังคับบัญชาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. พิจารณาจากคุณสมบัติหลัก 3 ด้าน ที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 ได้แก่ 

1.1 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ 
1.2 ด้านความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. พิจารณาจากร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่คาดหวังให้
บัณฑิตพึงมีใน 5 คุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ ความสามารถ       3) 
ทักษะทางเชาวน์ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
และการสื่อสาร 

3. พิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต จ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 
ด้าน คือ 1) ด้านภูมิปัญญา 2) ด้านภูมิรู้ 3) ด้านภูมิฐาน และ 4) ด้านภูมิธรรม  
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รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

 
 

 
 
ลักษณะท่ัวไปของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผูบ้ังคับบัญชาบัณฑิต 

นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ส าเร็จการศึกษา        
ปีการศึกษา 2557 มีลักษณะทั่วไปดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (n = 327) 

ลักษณะท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษานายจ้าง     

ปริญญาตรี 201 61.50 

ปริญญาโท 89 27.20 

ปริญญาเอก 28 8.50 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 9 2.80 

ต าแหน่งนายจ้าง   
ผู้บริหารระดับต้น 117 35.80 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 90 27.50 

ผู้บริหารระดับกลาง 90 27.50 

ผู้บริหารระดับสูง 30 9.20 

ต าแหน่งนายจ้าง   
เอกชน 230 70.30 

ราชการ 51 15.60 

หน่วยงานในก ากับของรัฐ/องค์กรมหาชน 28 8.60 

รัฐวิสาหกิจ 15 4.60 

องค์การไม่แสวงหาก าไร 3 0.90 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ 
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รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลักษณะท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มหน่วยงาน     

สินค้าอุตสาหกรรม 66 20.20 

กิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 13.80 

สินค้าอุปโภคบริโภค 44 13.50 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 44 13.50 

เทคโนโลยี 37 11.30 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 25 7.60 

อ่ืน ๆ 17 5.20 

ดิจิทัลเทคโนโลยี 15 4.60 

บริการ 14 4.30 

ทรัพยากร 9 2.80 

บริการสาธารณะ 8 2.40 

ธุรกิจการเงิน 3 0.80 

จ านวนพนักงานในองค์กร   
มากกว่า 200 คน 185 56.60 

น้อยกว่า 50 คน 73 22.30 

ระหว่าง 50 – 200 คน 69 21.10 

หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของ 
มทส.    
เคย 169 51.70 

ไม่เคย 138 42.20 

ไม่ทราบว่าสหกิจศึกษาคืออะไร 20 6.10 

บัณฑิตปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
ตรง 285 87.20 

ไม่ตรง 42 12.80 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลักษณะท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 

อายุการท างานในหน่วยงานนี้     

ระหว่าง 1 - 2 ปี 172 52.60 

น้อยกว่า 6 เดือน 18 5.50 

มากกว่า 2 ปี 79 24.20 

ระหว่าง 6 - 12 เดือน 58 17.70 

เริ่มปฏิบัติงานที่นี่ด้วยต าแหน่ง   
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 290 88.70 

ผู้บริหารระดับต้น 32 9.80 

ผู้บริหารระดับกลาง 4 1.20 

ผู้บริหารระดับสูง 1 0.30 

ความก้าวหน้าในอาชีพ (ต าแหน่งในปัจจุบัน)   
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 178 54.40 

ผู้บริหารระดับต้น 104 31.80 

ผู้บริหารระดับกลาง 36 11.00 

ผู้บริหารระดับสูง 9 2.80 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานบัณฑิตที่ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เป็นร้อยละ 61.50) เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อยละ 35.80) ท างานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 
70.30) ประเภทของหน่วยงานเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 20.20) มีพนักงานในองค์กร มากกว่า 200 คน 
(ร้อยละ 56.60) หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 51.70) 
ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบัณฑิตอยู่ระหว่าง  1-2 ปี (ร้อยละ 52.60) และมองว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา (ร้อยละ 87.20) 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬา   22 5 22.73 4.43 4.40 4.40 4.48 4.20 4.38 
 รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 5 22.73 4.43 4.40 4.40 4.48 4.20 4.38 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ   62 14 22.58 4.33 4.55 4.55 4.46 4.55 4.49 
3 เทคโนโลยีการจดัการ   38 10 26.32 4.48 4.33 4.53 4.48 4.25 4.41 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 100 24 24.00 4.41 4.44 4.54 4.47 4.40 4.45 

4 เทคโนโลยีการผลติพืช   33 7 21.21 4.48 4.38 4.43 4.54 4.57 4.48 
5 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์   26 7 26.92 4.45 4.33 4.50 4.46 4.57 4.46 
6 เทคโนโลยีอาหาร     17 4 23.53 4.58 4.83 4.25 4.60 4.38 4.53 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 76 18 23.68 4.50 4.51 4.39 4.53 4.51 4.49 

7 วิศวกรรมการผลิต     31 9 29.03 4.46 4.59 4.64 4.60 4.47 4.55 
8 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร     9 2 22.22 4.08 4.33 4.00 4.40 4.38 4.24 
9 วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์  19 6 31.58 4.14 4.22 4.50 4.40 4.54 4.36 
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     48 10 20.83 4.70 4.57 4.53 4.54 4.53 4.57 
11 วิศวกรรมเคม ี     17 6 35.29 4.22 4.28 4.33 4.47 4.46 4.35 
12 วิศวกรรมเซรามิก     25 9 36.00 4.65 4.52 4.69 4.56 4.69 4.62 
13 วิศวกรรมพอลเิมอร ์     19 4 21.05 4.38 4.25 4.25 4.50 4.56 4.39 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

14 วิศวกรรมไฟฟ้า     67 14 20.90 4.39 4.45 4.59 4.57 4.50 4.50 
15 วิศวกรรมโลหการ     35 9 25.71 4.35 4.52 4.47 4.44 4.56 4.47 
16 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     24 5 20.83 4.37 4.40 4.45 4.52 4.30 4.41 
17 วิศวกรรมอุตสาหการ     52 17 32.69 4.36 4.39 4.51 4.51 4.56 4.47 
18 วิศวกรรมโยธา   65 16 24.62 4.36 4.52 4.56 4.50 4.67 4.52 
19 วิศวกรรมเครื่องกล     67 17 25.37 4.27 4.33 4.37 4.41 4.38 4.35 
20 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์     12 3 25.00 4.44 4.56 4.75 4.33 4.67 4.55 
21 วิศวกรรมยานยนต ์     32 7 21.88 4.71 4.38 4.43 4.51 4.57 4.52 
22 วิศวกรรมอากาศยาน     15 6 40.00 4.33 4.00 4.17 4.30 4.25 4.21 
23 เทคโนโลยีธรณ ี     17 6 35.29 4.39 4.11 4.33 4.37 4.33 4.31 
24 วิศวกรรมขนส่ง     33 7 21.21 4.24 4.33 4.39 4.46 4.29 4.34 
25 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์     19 4 21.05 4.17 4.33 4.31 4.35 4.38 4.31 
26 วิศวกรรมธรณ ี     1 1 100.00 5.00 5.00 4.25 4.60 5.00 4.77 

 รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 607 158 26.03 4.40 4.40 4.43 4.47 4.50 4.44 

27 แพทยศาสตร ์     35 12 34.29 4.57 4.61 4.56 4.58 4.52 4.57 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

28 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 58 15 25.86 4.34 4.47 4.58 4.47 4.57 4.49 
29 อนามัยสิ่งแวดล้อม     19 5 26.32 4.33 4.13 4.15 4.24 4.35 4.24 

 รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 112 32 28.57 4.41 4.40 4.43 4.43 4.48 4.43 

30 พยาบาลศาสตร ์   46 24 52.17 4.22 4.40 4.51 4.35 4.38 4.37 
 รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 46 24 52.17 4.22 4.40 4.51 4.35 4.38 4.37 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 963 261 27.10 4.39 4.42 4.48 4.47 4.48 4.45 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

15 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิ
ฐาน 

รวม 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬา   22 5 22.73 4.27 4.45 4.40 4.47 4.40 
 รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 22 5 22.73 4.27 4.45 4.40 4.47 4.40 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ   62 14 22.58 4.56 4.33 4.55 4.44 4.47 
3 เทคโนโลยีการจดัการ   38 10 26.32 4.28 4.44 4.53 4.43 4.42 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 100 24 24.00 4.42 4.39 4.54 4.44 3.56 

4 เทคโนโลยีการผลติพืช   33 7 21.21 4.52 4.48 4.45 4.50 4.49 
5 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์   26 7 26.92 4.48 4.46 4.50 4.50 4.49 
6 เทคโนโลยีอาหาร     17 4 23.53 4.50 4.56 4.42 4.58 4.52 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 76 18 23.68 4.50 4.50 4.46 4.53 4.50 

7 วิศวกรรมการผลิต     31 9 29.03 4.52 4.50 4.61 4.59 4.56 
8 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร     9 2 22.22 4.33 4.19 4.08 4.42 4.26 
9 วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์  19 6 31.58 4.39 4.19 4.56 4.44 4.40 
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     48 10 20.83 4.57 4.64 4.52 4.52 4.56 
11 วิศวกรรมเคม ี     17 6 35.29 4.39 4.33 4.36 4.44 4.38 
12 วิศวกรรมเซรามิก     25 9 36.00 4.63 4.65 4.67 4.59 4.64 
13 วิศวกรรมพอลเิมอร ์     19 4 21.05 4.42 4.41 4.33 4.50 4.42 
14 วิศวกรรมไฟฟ้า     67 14 20.90 4.46 4.43 4.63 4.54 4.52 
15 วิศวกรรมโลหการ     35 9 25.71 4.52 4.40 4.50 4.43 4.46 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

16 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิ
ฐาน 

รวม 

16 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     24 5 20.83 4.33 4.43 4.47 4.43 4.42 
17 วิศวกรรมอุตสาหการ     52 17 32.69 4.50 4.38 4.51 4.51 4.48 
18 วิศวกรรมโยธา   65 16 24.62 4.61 4.35 4.56 4.55 4.52 
19 วิศวกรรมเครื่องกล     67 17 25.37 4.37 4.29 4.39 4.37 4.36 
20 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์     12 3 25.00 4.61 4.42 4.72 4.28 4.51 
21 วิศวกรรมยานยนต ์     32 7 21.88 4.50 4.68 4.45 4.48 4.53 
22 วิศวกรรมอากาศยาน     15 6 40.00 4.17 4.38 4.11 4.28 4.24 
23 เทคโนโลยีธรณ ี     17 6 35.29 4.25 4.42 4.31 4.33 4.33 
24 วิศวกรรมขนส่ง     33 7 21.21 4.31 4.27 4.43 4.40 4.35 
25 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์     19 4 21.05 4.38 4.16 4.29 4.33 4.29 
26 วิศวกรรมธรณ ี     1 1 100.00 5.00 5.00 4.33 4.67 4.75 

 รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 607 158 26.03 4.46 4.43 4.44 4.46 4.45 

27 แพทยศาสตร ์     35 12 34.29 4.54 4.57 4.58 4.56 4.56 
28 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 58 15 25.86 4.53 4.36 4.56 4.42 4.47 
29 อนามัยสิ่งแวดล้อม     19 5 26.32 4.30 4.30 4.13 4.23 4.24 

 รวมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 112 32 28.57 4.46 4.41 4.42 4.40 4.42 

30 พยาบาลศาสตร ์   46 24 52.17 4.40 4.24 4.48 4.33 4.36 
 รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 46 24 52.17 4.40 4.24 4.48 4.33 4.36 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

17 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิ
ฐาน 

รวม 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 963 261 27.10 4.46 4.40 4.49 4.45 4.45 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.โท 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

1 เคม ี     2 1 50.00 5.00 4.33 4.50 5.00 4.75 4.72 
   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   2 1 50.00 5.00 4.33 4.50 5.00 4.75 4.72 

2 พืชศาสตร ์     4 2 50.00 4.83 4.50 4.50 4.70 4.13 4.53 
3 เทคโนโลยีชีวภาพ   2 1 50.00 4.67 4.00 5.00 4.60 5.00 4.65 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 3 50.00 4.75 4.25 4.75 4.65 4.57 4.59 
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     4 2 50.00 4.42 4.17 4.38 4.40 4.25 4.32 
5 วิศวกรรมเคม ี     1 1 100.00 4.50 4.33 4.50 4.60 4.25 4.44 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

18 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.โท 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

6 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 2 100.00 4.33 4.67 4.75 4.40 4.88 4.61 
7 วิศวกรรมพอลเิมอร ์     2 2 100.00 4.75 4.50 4.63 4.50 4.63 4.60 
8 วิศวกรรมไฟฟ้า     12 5 41.67 4.57 4.20 4.55 4.56 4.50 4.48 
9 วิศวกรรมโลหการ     2 1 50.00 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.96 
10 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     4 1 25.00 4.00 4.67 4.75 4.00 4.00 4.28 
11 วิศวกรรมโยธา   9 3 33.33 4.94 4.56 4.42 4.73 4.75 4.68 
12 การบริหารงานก่อสรา้งและสาธารณูปโภค  35 8 22.86 4.42 4.29 4.34 4.38 4.41 4.37 
13 วิศวกรรมเครื่องกล     6 2 33.33 4.50 4.00 4.00 4.40 4.00 4.18 
14 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์     7 5 71.43 4.53 4.47 4.60 4.48 4.60 4.54 
15 แมคคาทรอนิกส ์     2 1 50.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
16 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน     13 4 30.77 4.37 4.40 4.35 4.40 4.25 4.35 
17 เทคโนโลยีธรณ ี     7 3 42.86 4.28 3.89 3.83 4.27 4.42 4.14 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   106 40 37.74 4.47 4.37 4.44 4.42 4.42 4.42 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 114 44 38.60 4.52 4.34 4.44 4.47 4.46 4.45 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

19 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.โท 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้ 2. ด้านภมูิธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน รวม 

1 เคม ี     2 1 50.00 4.67 5.00 4.50 5.00 4.79 
   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   2 1 50.00 4.67 5.00 4.50 5.00 4.79 

2 พืชศาสตร ์     4 2 50.00 4.25 4.88 4.50 4.67 4.58 
3 เทคโนโลยีชีวภาพ   2 1 50.00 4.67 4.63 4.83 4.67 4.70 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 3 50.00 4.46 4.76 4.67 4.67 4.64 
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     4 2 50.00 4.17 4.38 4.42 4.33 4.33 
5 วิศวกรรมเคม ี     1 1 100.00 4.33 4.50 4.33 4.67 4.46 
6 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 2 100.00 4.75 4.25 4.83 4.50 4.58 
7 วิศวกรรมพอลเิมอร ์     2 2 100.00 4.58 4.69 4.58 4.50 4.59 
8 วิศวกรรมไฟฟ้า     12 5 41.67 4.40 4.55 4.53 4.57 4.51 
9 วิศวกรรมโลหการ     2 1 50.00 5.00 4.88 5.00 4.83 4.93 
10 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     4 1 25.00 4.33 4.00 4.50 4.00 4.21 
11 วิศวกรรมโยธา     9 3 33.33 4.67 4.96 4.50 4.67 4.70 

12 
การบริหารงานก่อสร้างและ

สาธารณูปโภค 
    35 8 22.86 4.38 4.41 4.29 4.33 4.35 

13 วิศวกรรมเครื่องกล     6 2 33.33 4.00 4.63 4.00 4.33 4.24 
14 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์     7 5 71.43 4.57 4.50 4.53 4.50 4.53 
15 แมคคาทรอนิกส ์     2 1 50.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
16 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน     13 4 30.77 4.30 4.40 4.33 4.40 4.36 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

20 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.โท 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้ 2. ด้านภมูิธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน รวม 

17 เทคโนโลยีธรณ ี     7 3 42.86 4.22 4.33 3.89 4.22 4.17 
   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   106 40 37.74 4.41 4.46 4.41 4.42 4.42 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 114 44 38.60 4.42 4.51 4.42 4.46 4.45 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 

1 คณิตศาสตร ์                       
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์   1 1 100.00 5.00 4.00 4.25 4.40 4.50 4.43 
  ฟิสิกส ์                       
2  - ฟิสิกส์     2 1 50.00 3.83 4.00 4.00 4.00 4.00 3.97 
3 เคม ี     3 1 33.33 4.33 4.33 4.00 4.60 4.00 4.25 
  ชีววิทยา                       
4  - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   4 2 50.00 4.42 4.33 4.00 4.10 4.00 4.17 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

21 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 

5 ภูมิสารสนเทศ   5 2 40.00 4.83 5.00 4.88 4.50 4.63 4.77 
   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   15 7 46.67 4.48 4.33 4.23 4.32 4.23 4.32 

6 ภาษาอังกฤษศึกษา   2 2 100.00 4.58 4.50 4.50 4.40 4.50 4.50 
7 วิทยาการสารสนเทศ   1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.00 4.04 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   3 3 100.00 4.29 4.25 4.25 4.30 4.25 4.27 
8 เทคโนโลยีอาหาร   3 2 66.67 4.08 4.17 4.00 4.10 4.00 4.07 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 2 66.67 4.08 4.17 4.00 4.10 4.00 4.07 
9 เทคโนโลยีธรณ ี     2 2 100.00 4.42 4.00 4.00 4.00 4.13 4.11 
10 วิศวกรรมเครื่องกล     1 1 100.00 4.67 4.67 4.25 4.60 5.00 4.64 
11 วิศวกรรมเซรามิก     2 2 100.00 4.50 4.50 4.63 4.60 4.50 4.55 
12 วิศวกรรมโทรคมนาคม     3 3 100.00 4.72 4.89 4.67 4.40 4.75 4.69 
13 วิศวกรรมไฟฟ้า     4 2 50.00 4.33 5.00 4.50 4.20 4.13 4.43 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   12 10 83.33 4.53 4.61 4.41 4.36 4.50 4.48 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 33 22 66.67 4.47 4.48 4.34 4.31 4.34 4.39 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

22 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 7  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้ 2. ด้านภมูิธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน 

รวม 

1 คณิตศาสตร ์                     
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์   1 1 100.00 4.33 5.00 4.17 4.50 4.50 
  ฟิสิกส ์                     
2  - ฟิสิกส์     2 1 50.00 4.00 3.88 4.00 4.00 3.97 
3 เคม ี     3 1 33.33 4.17 4.50 4.17 4.50 4.34 
  ชีววิทยา                     
4  - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   4 2 50.00 4.08 4.38 4.08 4.08 4.16 
5 ภูมิสารสนเทศ   5 2 40.00 4.75 4.88 4.83 4.42 4.72 

   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   15 7 46.67 4.27 4.53 4.25 4.30 4.34 
6 ภาษาอังกฤษศึกษา   2 2 100.00 4.50 4.56 4.42 4.42 4.48 
7 วิทยาการสารสนเทศ   1 1 100.00 4.00 4.13 4.00 4.17 4.08 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   3 3 100.00 4.25 4.35 4.21 4.30 4.28 
8 เทคโนโลยีอาหาร   3 2 66.67 4.08 4.06 4.00 4.08 4.06 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 2 66.67 4.08 4.06 4.00 4.08 4.06 
9 เทคโนโลยีธรณ ี     2 2 100.00 4.08 4.38 4.00 3.92 4.10 
10 วิศวกรรมเครื่องกล     1 1 100.00 4.83 4.63 4.33 4.67 4.62 
11 วิศวกรรมเซรามิก     2 2 100.00 4.50 4.56 4.58 4.58 4.56 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

23 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้ 2. ด้านภมูิธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน 

รวม 

12 วิศวกรรมโทรคมนาคม     3 3 100.00 4.78 4.63 4.67 4.39 4.62 
13 วิศวกรรมไฟฟ้า     4 2 50.00 4.42 4.25 4.58 4.17 4.36 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   12 10 83.33 4.52 4.49 4.43 4.35 4.45 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 33 22 66.67 4.28 4.36 4.22 4.26 4.28 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

24 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2553-2557 

ระดับการศึกษา/ 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
จ าแนกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ทั้งหมด 
ตอบ
กลับ 

ร้อยละ 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดา้น
ความรู ้

3. ดา้นทักษะ
ทางปญัญา 

4. ดา้นทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภาพรวม 

ปริญญาตรี          
- รุ่นปีการศึกษา 2557 963 261 27.10 4.39 4.42 4.48 4.47 4.48 4.45 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,677 349 20.81 4.38 4.22 4.32 4.26 4.23 4.28 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 1,776 454 25.56 4.46 4.33 4.30 4.36 4.34 4.36 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,685 760 45.10 4.33 4.21 4.23 4.27 4.08 4.22 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,262 528 41.83 4.27 4.18 4.19 4.23 4.08 4.19 
ปริญญาโท          
- รุ่นปีการศึกษา 2557 114 44 38.60 4.52 4.34 4.44 4.47 4.46 4.44 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 256 71 27.73 4.43 4.39 4.45 4.40 4.41 4.42 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 221 59 26.70 4.63 4.37 4.34 4.54 4.36 4.45 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 200 83 41.50 4.04 4.02 3.95 4.02 3.83 3.98 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 122 49 40.16 4.41 4.26 4.27 4.33 4.18 4.29 
ปริญญาเอก          
- รุ่นปีการศึกษา 2557 33 22 66.67 4.47 4.48 4.34 4.31 4.34 4.39 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 58 24 41.38 4.46 4.36 4.42 4.39 4.39 4.40 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 55 20 36.36 4.62 4.44 4.20 4.44 4.16 4.37 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 49 17 34.69 4.42 4.24 4.25 4.37 4.29 4.29 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 24 12 50.00 4.43 4.29 4.25 4.25 4.31 4.30 
ภาพรวม          
- รุ่นปีการศึกษา 2557 1,110 327 29.46 4.41 4.41 4.47 4.46 4.47 4.44 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,991 444 22.30 4.39 4.25 4.35 4.29 4.27 4.31 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 2,052 533 25.97 4.48 4.34 4.30 4.38 4.34 4.37 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,934 860 44.47 4.29 4.18 4.19 4.24 4.06 4.20 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,408 589 41.83 4.29 4.19 4.20 4.23 4.09 4.20 

หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2553-2554  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จ าแนกตามหลักสูตร 

 โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามหลักสูตรและระดับการศึกษา (ดังตารางที่ C.3-1-1 ถึง C.3-1-3) 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

25 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

 
รูปที่ 1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                   
 รุ่นปีการศึกษา 2553-2557 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  รุ่นปี
การศึกษา 2553-2557 

ระดับการศึกษา/ 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ 
1. ด้านภูมิ

รู้ 
2. ด้านภูมิ

ธรรม 
3. ด้านภูมิ
ปัญญา 

3. ด้านภูมฐิาน 
ภาพรวม 

ปริญญาตรี         
- รุ่นปีการศึกษา 2557 963 261 27.10 4.46 4.40 4.49 4.45 4.45 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,677 349 20.81 4.22 4.38 4.32 Na 4.31 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 1,776 454 25.56 na na na na na 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,685 760 45.10 4.21 4.35 4.23 na 4.26 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,262 528 41.83 4.18 4.30 4.19 na 4.23 
ปริญญาโท         
- รุ่นปีการศึกษา 2557 114 44 38.60 4.42 4.51 4.42 4.46 4.45 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 256 71 27.73 4.39 4.43 4.45 na 4.42 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 221 59 26.70 na na na na na 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 200 83 41.50 4.02 4.08 3.95 na 4.02 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 122 49 40.16 4.26 4.39 4.27 na 4.27 
ปริญญาเอก         
- รุ่นปีการศึกษา 2557 33 22 66.67 4.39 4.46 4.35 4.29 4.37 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 58 24 41.38 4.36 4.46 4.42 na 4.41 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 55 20 36.36 na na na na na 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 49 17 34.69 4.24 4.43 4.25 na 4.35 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 24 12 50.00 4.29 4.36 4.25 na 4.35 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

- รุ่นปีการศกึษา 2557 - รุ่นปีการศกึษา 2556 - รุ่นปีการศกึษา 2555

- รุ่นปีการศกึษา 2554* - รุ่นปีการศกึษา 2553*



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

26 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/ 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ 
1. ด้านภูมิ

รู้ 
2. ด้านภูมิ

ธรรม 
3. ด้านภูมิ
ปัญญา 

3. ด้านภูมฐิาน 
ภาพรวม 

ภาพรวม         
- รุ่นปีการศึกษา 2557 1,110 327 29.46 4.45 4.42 4.47 4.44 4.44 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 1,991 444 22.30 4.25 4.39 4.35 na 4.33 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 2,052 533 25.97 na na na na na 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,934 860 44.47 4.19 4.32 4.20 na 4.24 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,408 589 41.83 4.19 4.31 4.20 na 4.23 

หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2553-2554  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จ าแนกตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 รุ่นปีการศึกษา 2553-2557 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ในรุ่นปีการศึกษา 2557 พบว่า ความ   
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านทักษะทางปัญญา (4.47) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.47) รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.46) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (4.41) ด้านความรู้ (4.41) ตามล าดับ  
 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภูมิปัญญา (4.47) รองลงมา คือ ด้านภูมิรู้ (4.45) ด้านภูมิฐาน 
(4.44) และด้านภูมิธรรม (4.42) ตามล าดับ  
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

รุ่น 2557 รุ่น 2556 รุ่น 2554* รุ่น 2553*



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

27 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางที่ 10 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามมุมมองของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 
(จ าแนกตามหลักสูตร) 

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ระดับปริญญาตรี     

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

1. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นเพ่ือเติบโต ขยัน 
ซื่อสัตย์ 

  

2 การจัดการบัณฑิต  1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือลด

ระยะเวลาการท างาน 
3. เรื่องระเบียบวินัย การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ 

  

3 วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง และตรงต่อเวลา  
2. มีความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ 
3. สามารถคิดวิเคราะห์งานในระบบงานขนส่ง เพ่ือควบคุม

พฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ 
4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีคุณธรรม 
5. หมั่นเรียนรู้ ขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ ใฝ่หาความรู้ และ

เรียนรู้งานที่รับผิดชอบและน าไปต่อยอดได้ พัฒนาตนเอง
ทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาตนเองได้ทั้งในด้าน IQ และ EQ 

6. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานร่วมกันและการสื่อสาร
ในองค์กร 

1. ต้องเพ่ิมความมั่นใจ การคิดวิเคราะห์  
2. การน าเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

28 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    7. ต้องมีทักษะในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
องค์กร 

8. กล้าคิดกล้าท า 
9. ต้องการพนักงานที่สามารถเขียน โปรแกรม ด้วยภาษา 

Java CH Net ได ้
10. มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
11. เป็นคนดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
12. ความมีวินัย   

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

1. ความซื่อสัตย์สุจริต  
2. มีความรู้ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้งานเร็ว 
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองท า 
4. สามารถปรับตัว และท างานได้หลายด้าน 
5. มีวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลา 
6. ความขยัน และอดทน 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
8. มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 

1. อยากให้มีหลักสูตรเน้นจรรยาบรรณ
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

29 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

1. ซื่อสัตย์ สุจริต  
2. ขยันอดทน 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4. อยากให้มีหลักสูตรงานขาย 
5. มีความรู้ด้านการจัดการและแนะน าพนักงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. มีความสะอาดในการท า lab น้ าเชื้อ 

1. ไม่ค่อยมีความรู้ในการจัดการ และ
ไม่มีความรู้ในด้านการใช้ยาเลย 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)     

7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมการผลิต) 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก  
2. มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
3. ความรับผิดชอบตรงต่อเวลา 
4. ขยันอดทน 
5. ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
6. มีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ 
7. มีความสามารถ พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้

ดี 
 

1. ควรเพิ่มความรู้เรื่องรอบตัว องค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่
นอกเหนือจากต าราในห้องเรียน 

2. นักศึกษา มทส. บางคนมีความม่ันใจ
ในตนเองสูง จนไม่สามารถเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

30 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    8. สามารถวิเคราะห์สถาณการณ์และประยุกต์ความรู้ 
แนวคิด หลักการทฤษฎี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

9. สามารถเป็นผู้น า กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
10. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
11. มีความเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา อุทิศตัวเองให้กับงานที่

รับผิดชอบ 
12. เป็นบุคคลที่พัฒนาตนเองตลอดเวลา ในเรื่องการน า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ 
13. ความใฝ่รู้กระตือรือร้น ศึกษางานตัวใหม่ ๆ 
14. ความรู้ตรงกับต าแหน่งงาน ความอดทน 

  

8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

1. ขยัน อดทน   

9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 

1. มีความรับผิดชอบ  
2. มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น 
3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างาน

เป็นทีมได้ 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับงาน 

1. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน จ าเป็นมาก 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

31 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
6. ขยัน อดทน สู้งาน 
7. มีความกระตือรือร้น 
8. มีการคิดวิเคราะห์ที่ดี 

  

10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ความมีระเบียบ วินัย 
3. ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
4. มีความขยัน อดทน 
5. มีทัศนคติเชิงบวก 
6. มีความเป็นผู้น า 
7. ขวนขวาย เรียนรู้เร็ว ขยันในการหาความรู้ได้ดี 
8. สามารถเขียนโปรแกรมท าให้เป็น Convert เป็น 

Automator ได ้
9. สามารถท างานได้ทั้ง Manual Automator Test ได ้
10. Initiative and lean in his role and more skill in 

term of technical. 
11. การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร 
12. มีทกัษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

1. หากหลักสูตรมีวิชา testing จะท าให้
พัฒนาความรู้และความสามารถของ
พนักงานได้ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

32 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 1. มีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
การท างานได้ดีมาก 

2. มีความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เวลา
ท างานจะสามารถคิดประยุกต์ มองเห็นภาพงานชัดเจน
กว่า /มีการคิดต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับ มองหาค าถาม
เพ่ิมเติมใฝ่รู้จากสิ่งที่ได้รับ (ค าสั่ง ค าตอบ) 

3. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน มีความกล้าใน
การสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

4. มีความรับผิดชอบ อดทนในการท างาน 
5. มีการบริหารงาน บริหารเวลาที่ดี 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. มีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ /อดทนรับผิดชอบ 

เพราะต้องมีการท างานในเวลากลางคืนเป็นครั้งเป็นคราว 
/อัธยาศัยดี สามารถท างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร
ได้ 

1. การค้นหาข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหางานเป็นทักษะที่นักศึกษาจบ
ใหม่ควรมี และเป็นจุดที่สามารถช่วย
องค์กรได้มาก 

2. เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษในเรื่องการ
สนทนา และการโต้ตอบ e-mail ขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับในที่ท างาน 

3. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และการ
วิเคราะห์งานแบบแผนภูมิ 

12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเซรามิก) 

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเสนอ กล้าคิด กล้า 
แสดงออก 

1. พนักงานที่จบ มทส. โดยมาก มีความ
อดทน แต่ยังด้อยเรื่องการน าเสนอ
ตนเองและผลงาน 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

33 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    2. หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาแนวการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ หมั่นหาความรู้
และข้อมูลในหลายด้าน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน มีความ
ใฝ่รู้หาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ปฏิบัติ 

3. Design งานของตัวเองได้ 
4. เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนส่วนตน มีความขยัน

และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. Loyalty 
6. มีความรับผิดชอบสูง 
7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์ต่าง 

ๆ ได้ดี 
8. มีความรับผิดชอบสูง อดทน เสียสละ มีน้ าใจ 
9. มีทัศนคติเชิงบวก สามารถยอมรับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
10. มีความใส่ใจและน้ าใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
11. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ต่อผู้อื่น 
12. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
13. สามารถวิเคราะห์งานด้านอุตสาหกรรมเซรามิกได้ดี 

2. ต้องเน้นความมุ่งม่ันในการเรียนรู้งาน 
และมีความกระตือรือร้นในการสนใจ
งานที่เก่ียวข้อง 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

34 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมพอลิเมอร์) 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน พอลิเมอร์ และเคมี และ
กระบวนการผลิต 

2. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งฟังพูดอ่านเขียน สื่อสารด้วย 
e-mail ภาษาอังกฤษได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน Financial และ Economy 
4. น าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงาน 
5. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ 
6. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้ 

1. อยากให้มหาวิทยาลัยเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ 
Financial และ Economy มากขึ้น
กว่านี้ 

14 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 1. ซื่อสัตย์  สุจริต เป็นคนดี   
2. มีทักษะความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพที่ดี 
3. มีภาวะผู้น า กล้าตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ

หน้า 
4. ขยัน อดทน ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
5. ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อม

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
6. มีทัศนคติเชิงบวก 
7. การบริหารจัดการงาน บริหารจัดการบุคลากร แก้ปัญหา

ได้รวดเร็ว 

1. เด็กจบใหม่ ท างานไม่เกิน  1 ปี เป็น
ภาพจ าที่ไม่ดีในการรับเด็กจบใหม่
ของบริษัท 

2. Set target and Self-
development 

3. มหาวิทยาลัยควรฝึกพัฒนาหลักสูตร 
ให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาคปฏิบัติงาน
จริงให้มากขึ้น 

4. ควรจะท างานกับสถานประกอบการ
ให้ได้นานที่สุด 5 ปีขึ้นไป 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

35 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    8. การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
9. มีสัมมาคารวะ รู้จักมารยาททางสังคม 
10. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย

สัมพันธ์ 
11. Speed and Discussion Making/ PDCA / Make it 

simple keep rule 
12. มีความเสียสละและทุ่มเทให้งานพัฒนาขึ้น 
13. มีความรู้ดีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์

ได้ดี  และประยุกต์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 
14. ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
15. ความมีระเบียบวินัยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
16. มีความอดทนต่อการท างานรับแรงกดดันได้ 
17. การติดต่อประสานงาน และการเจรจาต่อรอง 
18. มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการ 
19. มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ตรง

ก าหนดเวลา 
 
 
 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

36 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

15 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
(วิศวกรรมโลหการ) 

1. กล้าคิด กล้าพูด น าเสนอความคิดใหม่ ๆ   
2. การท างานเป็นทีมและประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ได้ดี  

มีจิตอาสา 
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
4. ใฝ่การเรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

น ามาปรับใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
6. มีความอดทนสูง 
7. มีความรู้เชิงวิชาการวิชาชีพ มีความรู้ในสายที่เรียนดี มี

การประยุกต์ความรู้ที่มีกับงานที่ท า 
8. การคิดเชิงวิเคราะห์  คาดการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ดี 
9. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท างานในต าแหน่งที่

รับผิดชอบได้ดีมากตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน ไม่ค่อยลางาน 
ขยันและตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ 

10. การบริหารจัดการและวางแผนงานได้ดี 
11. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

37 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

1. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. มีความรู้เชิงวิชาการ 
4. ขยัน อดทน ไม่เก่ียงงาน 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ 

  

17 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

1. มีความขยันและตั้งใจท างาน มีความรับผิดชอบ (ไม่ใช่แค่
เวลาท างาน 08.00-17.00น.) 

2. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้คุณภาพของงานออกมาดี และอีกท้ังมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 

3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
4. ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน กรณีท่ีมีปริมาณงานมาก

ในช่วงนั้น ๆ มีความอดทนต่อแรงกดดันและการท างานให้
ไปถึงเป้าหมาย 

5. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เช่น ตรงต่อเวลา การทักทาย 
5ส เคารพกฎระเบียบของบริษัท ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ขององค์กร 

1. มีทัศนคติที่ดี มีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน  

2. ขอบคุณทางสถาบันที่สร้างบัณฑิตที่
มีคุณภาพพร้อมจิตใจเสียสละและ
บริการ 

3. ควรแนะน าให้นักศึกษารู้จักกับ
บริษัทวัฒนไพศาล มากกว่านี้ 

4. ทางมหาวิทยาลัยต้องช่วยชี้แนะ 
นักศึกษา ยุคใหม่ให้ไม่เกี่ยงงานที่
ได้รับมอบหมาย 

5. เด็กท่ีจบใหม่ในรุ่นหลัง ๆ ค่อนข้าง
จะขาดความอดทน ทั้งที่หลาย ๆ คน
มีความสามารถ อยากให้เพ่ิมเติม
เรื่องนี้ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

38 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน
และลูกน้องได้ดี มีทัศนคติท้ังสองด้าน คือเชิงบวกและเชิง
ลบ 

7. มีความรู้พ้ืนฐานที่ตรงกับต าแหน่งงาน 
8. อยากจะเห็นระดับ New Engineer มีความคิดริเริ่มและ

ประยุกต์ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
9. อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยแนะน า การคิดและการ

บริหารงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า อย่างมีระบบ 
10. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
12. รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าติดสินใจ กล้าพูดกล้าถามในสิ่งที่ไม่

เข้าใจ และเสนอความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการทาง
ความคิด 

13. ตั้งใจท างานและสอบถามปัญหาเพิ่มความเข้าใจในการ
ท างาน 

14. การใช้ Excel fileมPower point 
15. การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 5S, NPS, QCC, 

KAI2EN 
16. ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกับงาน 

6. ควรฝึก สอนนักศึกษา ภาคปฏิบัติให้
มาก โดยศึกษาดูงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

39 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    17. สามารถบริหารจัดการงานตนเองได้ และสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขเบื้องต้นได้ดีโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์   

18 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 1. ขยันอดทน เอาใจใส่งาน ตั้งใจในงานที่ท า ละเอียด
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

2. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และตั้งใจเรียนรู้ 
3. วางแผนการท างาน มีการวางแผนงานก่อนการท างาน 

เพ่ือประสิทธิผลของงาน วิเคราะห์งานก่อนที่จะลงมือท า
ได้ และการวางตัวในต าแหน่งหน้าที่การงานเหมาะสม 

4. ช่วงที่นักศึกษายังอยู่ในมหาวิทยาลัยควรมีการฝึกงาน
เหมือนท างานจริง ๆ ควรเน้นในนักศึกษาฝึกการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
8. มีความซื่อสัตย์ 

1. ควรให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษให้มาก ฝึกใช้งานจริง 

19 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

1. มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเสมอเพ่ือปรับและพัฒนา
งานให้ทันสมัย มีการปฏิบัติงานเชิงรุก เสนอแนะแนวทาง
ใหม่ ๆ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจากคนรอบ
ข้างหรือที่ต่าง ๆ 

1. ศึกษาหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติม 
2. เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ (การ

สื่อสาร) 
3. เพ่ิมทักษะด้านการปฏิบัติงาน 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

40 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    2. มีภาวะผู้น าที่ดี 
3. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน 
4. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และมีความเป็นผู้น า 

และการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง 
6. มีความรู้และความช านาญด้านภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา

ที่สองเป็นภาษาอังกฤษ 
7. มีความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ 
8. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง องค์กร ลูกค้า มีความเสียสละ คิดถึง

ส่วนรวม 
9. ความมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
10. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน 

4. เพ่ิมทักษะความรู้เชิงช่าง 
5. เพ่ิมทักษะด้านวิชาความรู้ในงาน 
6. เพ่ิมทักษะด้านวิชาความรู้รอบตัว 

20 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์) 

1. มนุษยสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
2. ขยันและมีความรับผิดชอบ 
3. มีความรู้ทางวิชาการดีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติการได้ดี 
4. กล้าคิด กล้าท า มีความรู้ความสามารถ 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

41 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

21 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยาน
ยนต์) 

1. การแสดงออกและมั่นใจในตัวเอง การตัดสินใจต้องให้มี
ความมั่นคง มีความคิดวิเคราะห์เป็นระบบ 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ความรู้ในวิชาชีพเข้าใจถ่องแท้ 
4. มีความซื่อสัตย์ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ผู้ร่วมงาน เพ่ือน

สังคม มีความนอบน้อมถ่อมตน 
6. การเป็นผู้น า และแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทุกคน  

สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือท า เพ่ือแก้ปัญหาที่พบได้ 
7. เรียนรู้งานทุก ๆ ด้านให้เก่ง การเปิดใจรับข้อมูลรอบ ๆ 

ตัวมาประมวล แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
8. การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการท างาน 
9. มีความอดทนต่อการท างานหนัก 
10. ใช้ใจท างานที่รับผิดชอบให้ดีมากกว่า ยึดติดในตัวเงินหาก

ยังไม่แสดงความสามารถเต็มที่ 

1. ขอบคุณสถานศึกษาที่ผลิตนักศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพให้สังคม 

22 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศ
ยาน) 

1. มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ได้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์  

2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

42 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    4. การมีจิตบริการ 
5. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว 
6. การบริหารจัดการงาน 

  

23 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี) 1. ขยัน แสวงหาความรู้ใหม่ 
2. มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
3.  มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4. มีระเบียบวินัย และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการศึกษาจาก paper ที่มาก
ขึ้น 

24 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่ง) 1. สามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  การวางแผนในการท างาน และความ
รับผิดชอบต่องานที่ท า 

2. มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารงานกับหัวหน้างานต่าง
แผนกได้ 

3. มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรณีเร่งด่วน 
5. มีความอดทนสูง มีความขยันและอดทนต่ออุปสรรคในการ

ท างาน 
6. ความกระตือรือร้นที่ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ น ามาปรับปรุง

และพัฒนาการท างาน 
7.   มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

43 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

25 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 
2. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นกลุ่มได้ดี (Team 

Work) 
3. คิดวิเคราะห์เป็น (Analysis Skill) 
4. ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ (English 

Communication) 
5. มีความรู้ดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานด้วย

ตัวเอง 
6. ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ 
7. ความเป็นผู้น า 
8. ความรับผิดชอบ ตรงเวลา 

1. บัณฑิตรุ่นใหม่ๆ ควรมีความรู้และ
ทักษะด้าน Data Analytics 
/Mining, AI/Machine Learning  

26 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 1. มีความซื่อสัตย์ 
2. ไม่เก่ียงงาน ท างานได้หลากหลาย 
3. มีความคิดทันสมัย 

  

27 แพทยศาสตรบัณฑิต 1. มีความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความตรงต่อเวลา 
มีความสามารถ สรุป Chart ได้ถูกต้องทันเวลา  

1. ควรหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

44 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    2. กาลเทศะ ควรให้เหมาะกับความเป็นแพทย์ เพ่ือไม่เป็นที่
ครหากับเพ่ือนร่วมงาน มีสัมมาคารวะ และมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

3. มีความรู้ความสามารถความรู้ ความกระหายใคร่รู้ในการ
ดูแลคนไข้  ความกระหายใคร่รู้ในวิชาชีพ มีองค์ความรู้
เป็นอย่างดี 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ควรมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 

5. การแต่งกายควรให้เหมาะสม 
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. มีความขยัน เอาใจใส่ ผู้ป่วยดี 

2. ควรหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
หน้าที่ทางการแพทย์ต่อไป 

3. ไม่ควรตื่นสาย ควรตรงต่อเวลา ควร
หาความรู้เพิ่มเติม ควรหาความรู้
เพ่ิมเติม ไม่ควรท างานแบบเฉื่อย 

4. การสื่อสาร เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
ในการดูแลผู้ป่วย เช่นแนวปฏิบัติที่
เข้าใจไม่ตรงกัน 

5. การมีจิตสาธารณะ และความ
กระตือรือร้นในการท างาน 

28 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1. ความตั้งใจและกระตือรือร้น ในการท างาน / ขยันหา
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมทักษะในการท างานให้ดีเยี่ยม 
พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  

2. การวางแผนการท างาน และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ทักษะในการสื่อสาร 
4. มนุษยสัมพันธ์ดี การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เข้ากับเพ่ือน

ร่วมงานและบุคคลที่ติดต่อได้เป็นอย่างดี 
5. มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

45 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

29 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

1. มีความขยัน อดทนต่อความกดดันของงานที่รับผิดชอบ 
รับแรงกดดันได้  

2. มั่นใจในตัวเอง 
3. มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า ความรู้ความสามารถ

เชิงสาขาอาชีพความรู้ความสามารถของ Common 
Tech เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจที่มอบหมาย มีความ
ตั้งใจต่องานที่รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการท างาน 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณ 
7. มีการพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ ในทุกด้านท่ี

เกี่ยวข้องกับงาน 

1. อยากให้ทางมหาวิทยาลัย ส่ง
นักศึกษามาฝึกงานที่นี่บ้าง 

2. การน าทฤษฎีที่เรียน มาทดลองใช้
กับสภาพเหตุการณ์จริง หรือท า 
Workshop 

30 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1. ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ท างานของตนให้บรรลุเป้าหมายตามก าหนด 

1. เพ่ิมเติมในหลักสูตรของการศึกษา
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการข้อมูล  
การปรับระบบสาธารณสุขตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

46 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    2. กระตือรือร้น ขยันอดทนในการท างาน แสวงหาความรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในทุก
สถานการณ์ กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม พยายาม
พัฒนาตนเองตามความคาดหวังของหน่วยงาน 

3. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างานของตน 

4. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ 
การมสีัมมาคารวะ อัธยาศัยดี เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน
และแผนกอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

5. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการ ความรู้ทักษะ เชิง
วิชาชีพ การค้นคว้าหาความรู้ให้เหมาะสมกับสังคมและ
แนวทางการรักษาในปัจจุบัน ความเพียรพยายามเรียนรู้ 

6. มีความเป็นผู้น าบริหารจัดการงานให้ส าเร็จลุล่วง ทันเวลา 
การคิดวิเคราะห์ เชิงระบบ ความกระตือรือร้น ช่างสังเกต 

7. มีความเคารพนบนอบ ต่อผู้ที่มีอายุงานมากกว่า รู้จัก
กาลเทศะ การมีสัมมาคารวะ 

8. ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีสัมมาคารวะ มีทัศนคติท่ีดี ตรงต่อ
เวลา จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

47 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    9. พฤติกรรมการให้บริการที่ดี การประพฤติอยู่ในกฎเกณฑ์ที่
หน่วยงานก าหนด 

10. การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  ระดับปริญญาโท     

31 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)     

32 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)     

33 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1. มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
2. มีจิตบริการ 
3. มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  

34 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีธรณี) 

1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติงาน   
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล จริยธรรม 
3. ท างานเป็นทีม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มี 

Synchronization Unity และ border levs. 
4. ให้บริการที่เปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบและมี

จรรยาบรรณ   
5. สร้างงานคุณภาพ มีองค์ความรู้ได้มาตรฐานระดับมือ

อาชีพและตรงต่อเวลา 

1. ผมว่าบัณฑิตปฏิบัติงานในสาขาท่ี
เรียนมาได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตจากสถาบันอ่ืน ในระดับ
ปริญญาตรี 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

48 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

35 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (แมคคาทรอนิกส์) 

1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในงาน   

36 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 

1. มีความเข้าใจภารกิจหน่วยงานอย่างถ่องแท้ ความทุ่มเท
และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร  

2. การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
มาพัฒนางานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในวิชาการเชิงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ได้
ในอุตสาหกรรมจริง 

4. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ความเป็นผู้น า 
6. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. เนื่องจากพนักงานดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิที่จบมา จึงอาจไม่สามารถ
ประเมินได้อย่างสมบูรณ์ในบางหัวข้อ 

37 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. ซื่อสัตย์สุจริต   
2. คิดและวางแผนงานเองเป็นและสามารถท าได้ตามแผนที่

วางไว้ 
3. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้ง

ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และองค์กร 

4. มีระเบียบวินัย 

1. ควรมีการฝึกทักษะในระหว่างที่เรียน
ควบคู่ไปพร้อมกับทฤษฎี  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

49 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    5. ความรับผิดชอบ  
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  

38 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเคมี) 

    

39 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

1. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานได้ดี  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี  

2. มีระเบียบวินัยในการท างาน 

  

40 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. Positive Thinking  
2. Engagement in Role 
3. ตั้งใจท างาน 
4. กล้าน าเสนอ 

  

41 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมพอลิเมอร์) 

1. มีความรู้พ้ืนฐานที่ดี พร้อมทั้งค้นคว้า ข้อมูลใหม่เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ตัวเองได้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษาและ
ค้นคว้ามาได้อย่างถูกต้อง 

2. การถ่ายทอดความคิดให้คนอ่ืนเข้าใจ พร้อมเลือกใช้ค าพูด
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ฟัง 

3. การท างานเป็นทีม 
4. ภาวะผู้น าที่น ามาใช้ในแต่ละสถานการณ์ 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

50 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    5. วางแผนงานพร้อมตั้งเป้าหมายได้ ต้องมีความพยายาม 
มานะ บากบั่น เพื่อให้งานเสร็จได้ตามเป้าหมาย 

  

42 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. สามารถน าความรู้ ความสามารถมาพัฒนาองค์กรได้   

43 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)  

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีตรรกะในความคิด  
2. การใช้ภาษาอังกฤษท่ีดี 
3. ขยันอดทน 
4. ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 

1. นักศึกษาควรจะมีทักษะทางด้านการ
ตัดสินใจ และภาวการณ์เป็นผู้น า 

2. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 

44 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา) 

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา 
2. มีความคิดเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ 

และประยุกต์ใช้ความรู้ในงานได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
4. สามารถแสดงความคิดเห็น และมีแนวทางแก้ปัญหา/

ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5. สุภาพ อ่อนน้อม ตรงต่อเวลา 

  

45 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) 

1. ซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ 
2. ขยัน อดทน 
3. แสวงหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาในงานเฉพาะ
หน้าได้ดี ตามหลักความรู้เพ่ือไม่ให้
เสียหายต่อองค์กร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

51 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

    4. ความมีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ภายในหน่วยงานดีเยี่ยม 
ประสานงานในหน่วยงานอ่ืนเป็นที่น่าพอใจ  

5. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในการท างาน   

  

46 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
โลหการ) 

1. มีความเป็นผู้น า มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  

47 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 

    

  ระดับปริญญาเอก     

48 วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง และสาขาวิชาที่
สอน รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอน 

2. เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ขององค์กร 

  

49 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

1. สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. Self-Motivation 
3. สามารถท างานโดยมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  

50 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เคมี) 

1. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้และถ่ายรูปกับผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

1. การพัฒนาโดยเลื่อนขั้นจาก อาจารย์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

52 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

51 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

1. ความรู้ความสามารถตรงกับลักษณะงานที่ท า มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. พ้ืนฐานความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรับผิดชอบ   
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

1. ผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับ 
Thailand 4.0  

52 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีอาหาร) 

1. มีความสามารถในด้านผลิตอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และ
ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

  

53 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) 1. มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ 
2. มีจิตอาสาช่วยงานที่ส าคัญขององค์กรได้ 
3. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  

54 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 1. สามารถปรับตัวทันตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตาม
นโยบาย Thailand 4.0  

  

55 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีธรณี) 

1.  มีความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ 
2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ความรับผิดชอบงาน 
4. ความขยัน อดทน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

53 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

56 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

1. การบริหารจัดการงาน   

57 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิศวกรรมเซรามิก) 

    

58 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ควรมีความจริงใจในการท างาน ต่อ
หน่วยงาน 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ก้าวตามเทคโนโลยี 
4. ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 

59 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. มีความรู้ทางวิชาการที่ดีมีความรู้เชิงวิชาชีพที่ดี ใฝ่เรียนรู้ 
2. มีความขยัน อดทน 
3. มีความคิดต่อยอด และประยุกต์ใช้งานได้ดี 

  

60 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษศึกษา) 

1. เป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี มีความรู้
ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ อย่างเชี่ยวชาญ 

2. มีจิตบริการ และมีจิตสาธารณะ 
3. มีความซื่อสัตย์วิริยะอุตสาหะ   
4. มีความเมตตาและเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

54 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

ตารางที่ 11 สรุปผลการสัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้ใช้งานบัณฑิตเรื่องความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 
2557 จ าแนกตามประเภทของบริษัท 

 บริษัทที่ 1 ประกอบกิจการประเภทการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับรถยนต์ ระบบภาพและ

เสียงภายในรถยนต์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะเป็นหลัก  
2. พิจารณาโครงงานที่ท า ว่าเคยท าโครงงานด้านอะไร สอดคล้อง กับด้านที่

บริษัทต้องการหรือไม่ สัมภาษณ์ ว่า บัณฑิตคนนั้น มีความรู้จริงใน
โครงงานที่ท าหรือไม่ 

3. พิจารณาจาก นักศึกษาที่ฝึกงานกับบริษัท 
4. พิจารณาความรู้ทางเทคนิค ความรู้ด้านการ Design การออกแบบ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องจักร เช่น Auto-Cad POC ระบบ GIT และ
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เช่น บางคน กล้าตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถ
มาก และรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. ความสามารถในการน าข้อมูลมาน าเสนอ การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. บริษัทต้องการ บัณฑิตควรมีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล บูรณาการ
ร่วมกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. บุคลิกภาพที่ต้องการ คือ ความม่ันใจในตนเอง ความกล้าแสดงออก 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

3. นักศึกษาท่ีเข้าสหกิจศึกษา ควรตั้งใจท างานจริง ๆ มีความรับผิดชอบ 
เพราะหากปฏิบัติตัวไม่ดี อาจส่งผลเสียต่อรุ่นน้องต่อไปได้ 

 

 บริษัทที่ 2 ประกอบกิจการประเภทการผลิตชิ้นส่วนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บริษัทจะดูเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจของบัณฑิตเป็นหลัก ถึงแม้บัณฑิตจาก
มทส. จะมีผลการเรียนไม่สูงมากนัก แต่หากมีความตั้งใจ บริษัทก็พร้อมจะ
ให้โอกาส แต่ก็อยากให้พัฒนาด้านผลการเรียน ให้ดีมากข้ึน 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. บัณฑิตที่จบจาก มทส. มีคุณลักษณะที่เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ดี คือ 
บริษัทต้องการคนดี คนเก่ง สามารถปรับพฤติกรรมให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
บริษัทได้  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

55 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

หัวข้อ รายละเอียด 
2. บัณฑิตต้องเป็นนักปฏิบัติ สามารถท างานในโรงงานได้ มีความขยัน อดทน 

ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแต่งกาย และกริยามารยาทที่ดี เคารพ
ผู้ใหญ่ 

3. พนักงานที่จบจาก มทส. มีความรักเพ่ือนพ้องพ่ีน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อย่างดี 

4. บัณฑิต มทส. มีความขยัน อดทน สู้งาน ออกต่างจังหวัดได้ 
5. การที่ มทส. มีระบบสหกิจศึกษา ช่วยให้นักศึกษา มีความพร้อม และ

สามารถปฏิบัติได้เลย เมื่อท างานจริง เพราะนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะด้าน
การวิจัย ความปลอดภัยในการท างาน เทคนิคการน าเสนองาน 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. อยากให้บัณฑิตรุ่นหลัง ๆ ที่จบมาปรับปรุงเรื่อง การแต่งกายให้เรียบร้อย 
เหมือนอย่างรุ่นแรก ๆ ท าไว้ 

2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 
3. เพ่ิมเติมความสามารถทางสถิติ การค านวณทางวิศวกรรม  
4. ความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่าง ๆ  
5. มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. สาขาที่บริษัทต้องการ คือ สาขาทางด้านจักรกลเกษตร แมคคาทรอนิกส์ 
หุ่นยนต์ Automation  

2. บริษัทมีความต้องการบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลหการ จ านวนมากขอชื่นชม 
มทส. ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
เก่าแก่ได้  

 

 บริษัทที ่3 ประกอบกิจการประเภทการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ส าหรับยานยนต์  

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. การคัดเลือกคนเข้าท างานของบริษัท ไม่ได้ดูที่สถาบัน แต่ต้องเป็นคนที่มี
ทัศนคติตรงกับงานและความต้องการของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน
กับบริษัท ไม่เปลี่ยนงานบ่อย ๆ 

2. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถสอนงานได้ เพราะบริษัท มีระบบ
มาตรฐานที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างมาก 

3. เวทสีหกิจศึกษา เป็นเวที ในการให้นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถ 
แสดงศักยภาพ หากหัวหน้างาน/บริษัทพึงพอใจในผลงาน ก็สามารถรับ
สมัคร เป็นพนักงานของบริษัทต่อไปได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. พนักงานที่ท างานที่นี่ ต้องมีความขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะ

ที่นี่งานหนัก 
ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. บัณฑิตที่จบ จาก มทส. รุ่นแรก ๆ จะมีลักษณะหนักเอา เบาสู้ ไม่เก่ียงงาน 
บ่นแต่ท า มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

2. การที่มหาวิทยาลัย มีสหกิจศึกษา ประมาณ 4 เดือน เป็นสิ่งดี จะท าให้
นักศึกษา ได้เรียนรู้การท างานในสถานปฏิบัติงานจริง ได้รู้จักการปรับตัว
เข้ากับที่ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. บัณฑิต มทส. ไม่เด่น ไม่ด้อย โดยรวมบริษัทมีความพึงพอใจบัณฑิต มทส.  
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. บริษัทต้องการบัณฑิต ที่สื่อสารกับคนอ่ืนได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สามารถท างานเป็นทีมได้  

2. บัณฑิตรุ่นใหม่ มีความรู้ด้านวิชาการไม่แน่น ไม่แน่ใจเพราะเหตุใด เพราะ
หลักสูตรและอาจารย์น่าจะเหมือนเดิม  

3. บัณฑิต มทส. บางคน ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
4. บริษัท ไม่ต้องการคนที่เก่งมาก แต่ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีกับบริษัท มี

ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน น าความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และหมั่นหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

5. บัณฑิตรุ่นใหม่ของ มทส. จะหนักไม่เอา เบาไม่สู้  
ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. อยากให้มหาวิทยาลัย เน้นทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา  
ทักษะในการน าเสนองาน อาจมีหลักสูตรหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะในการน าเสนองาน   

2. อยากให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษ 
3. อยากให้มหาวิทยาลัย เพ่ิมเติมให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีในโลก

อนาคต นวัตกรรมใหม่ ๆ Industrial 4.0 ด้าน Automatic การน า
หุ่นยนต์มาช่วยในโรงงาน สายการผลิต 

4. อยากให้เสริมวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ให้กับนักศึกษาวิศวกรรม
สาขาอ่ืนได้เรียนรู้ เพราะเมื่อท างานบริษัทจริงต้องใช้ความรู้ด้านวิศกรรม
อุตสาหการค่อนข้างมาก เช่น การวางแผนการผลิต การเริ่มโครงการ การ
ออกแบบ กระบวนการ 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

57 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

 บริษัทที่ 4 ประกอบกิจการประเภทการผลิตยางล้อและยางในรถยนต์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บริษัทไม่ได้จ ากัด ว่าต้องการบุคคลที่จะรับเข้าท างานต้องจบจากสถาบัน
ไหน ขอให้คุยกันแล้วเข้าใจ มีทัศนคติที่ตรงกัน 

2. อยากได้คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอยู่กับบริษัทนาน ๆ เพราะการท างาน 
ต้องการให้พนักงานเรียนรู้งาน สั่งสมประสบการณ์ 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. บัณฑิตที่จบจาก มทส. เกรดไม่สูง เข้ามาท างานแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนงาน 
อาจเพราะมีทางเลือกไม่มากนัก จึงตั้งใจท างาน สร้างผลงาน พิสูจน์ตัวเอง
ให้บริษัทเห็น  

2. บัณฑิต มทส. ไม่เลือกงาน ทนกับความกดดันได้สูง 
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. อยากได้บัณฑิตที่ท ากิจกรรม เพราะเขาจะรู้จักบริหารจัดการเวลา แบ่ง
เวลา หาวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพและใช้เวลาในการท าน้อยที่สุด  

2. ต้องการคนที่มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก ไม่จ าเป็นต้องเกรดสูง 
มาก เพราะคนเหล่านี้จะอยู่กับบริษัทไม่นาน  

3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ 7 อย่าง (7 tools) เช่น mind map การใช้กราฟ แผนภูมิ
ก้างปลา เป็นต้น 

4. ทักษะทางด้านระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ควรมีความรู้พื้นฐาน ด้าน ISO 
ต่าง ๆ มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับยานยนต์  

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. ในการออก สหกิจศึกษา อยากให้เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์
จากการท างานจริง ไม่ใช่เน้นความรู้แค่ด้านวิชาการเท่านั้น  

2. อยากให้ปรับปรุง ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะทุก
บริษัทต้องการ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นระดับโลก เพราะการท างานต้อง
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่เสมอ เช่น การประชุม การรับส่ง email 
เป็นต้น 

3. การท างานภายในบริษัท ต้องท างานร่วมกับวิศวกรหลากหลายสาขาวิชา 
สิ่งที่อยากให้เน้น คือ ความคิดในเชิงวิศวกร  

4. อยากให้เสริมทักษะด้าน Microsoft excel เพราะงานวิศวกร จ าเป็นต้อง
ใช้อย่างมาก 

5. อยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรม ร่วมด้วยระหว่าง
เรียน ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้นักศึกษา ได้รู้จักการบริหารจัดการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
งาน การบริหารจัดการเวลา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยหนึ่งในค าถามที่
จะใช้ในการสัมภาษณ์คือ เคยท ากิจกรรมมาไหม กิจกรรมอะไรบ้าง  

6. อยากให้ปลูกฝังเด็ก รุ่นใหม่ เรื่องมารยาท สัมมาคารวะ ความเคารพผู้ใหญ่ 
เคารพรุ่นพี ่เพ่ือนร่วมงาน 

 

 บริษัทที่ 5 ประกอบกิจการประเภทการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บัณฑิต มทส. ที่รับส่วนใหญ่ เป็นสาขาวิศวกรรมเซรามิก 
2. บริษัทจะพิจารณารับพนักงานจากนักศึกษาที่มาสหกิจศึกษา หากพึงพอใจ 

บริษัทก็จะรับเข้าท างานเลย 
3. บริษัทไม่ได้สนใจที่ เกรดมากนัก แต่วิชาสาขาต้องอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  

โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ (Lab) ควรได้เกรดที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่า เขา
สามารถท างานจริงได้  

4. อยากได้คนที่มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะท างานกับบริษัท เรียนรู้งานไป  
พร้อม ๆ กัน มีความขยัน อดทน เพราะงานที่บริษัทค่อนข้างเครียด มีแรง
กดดัน มีความคาดหวังจากบริษัทค่อนข้างมาก 

5. การท างานจริง พนักงานจะได้ท างานร่วมกับฝ่ายอ่ืน ๆ จะได้เรียนรู้ ไม่ใช่
แค่ด้านวิศวกรรมเซรามิก แต่จะได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล 
การผลิตไปด้วย ท าให้ได้ประสบการณ์ที่สามารถไปต่อยอดได้ 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. มทส. เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกโดยตรง ท าให้เป็น
จุดเด่น มากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนแค่ด้านวัสดุ
ศาสตร์   

2. บัณฑิตรุ่นแรก ๆ มีความขยัน อดทน พร้อมเผชิญกับปัญหา  
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. บัณฑิตรุ่นใหม่ ๆ จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รักความสบายมากขึ้น รับแรง
กดดันไม่ค่อยได้  ไม่กล้าถาม ไม่กล้าพูด ท างานตามค าสั่ง วิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอรายงานไม่เป็น ซึ่งต้องพัฒนาปรับปรุง 

2. อยากให้พัฒนาบัณฑิต ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การ
วางแผนงาน การล าดับความส าคัญของงาน 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. อยากให้เพ่ิมทักษะด้านการเขียนแบบวัสดุ เพราะปัจจุบันวิชาด้านการ
เขียนแบบวัสดุลดลง ทั้งการเขียนแบบด้วยมือ และการเขียนด้วยเครื่อง 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

59 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

หัวข้อ รายละเอียด 
อยากให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับค าสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมในการเขียน
แบบวัสดุ 

2. ทักษะภาษาอังกฤษ มีความส าคัญ เพราะ spec ของผลิตภัณฑ์เป็น
ภาษาอังกฤษ  

3. ควรมีการพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ EQ  
 

 บริษทัที่ 6 ประกอบกิจการประเภทการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. พนักงานที่รับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เคยสหกิจศึกษากับบริษัทมาก่อน 
โดยหากนักศึกษามีผลงานดี ก็จะรับเข้าท างานต่อ 

2. บริษัทรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก มทส. มาแล้วประมาณ 2 ปี 
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเปลี่ยนงานไปท าด้านที่ตนเอง

ต้องการได้ ท าให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. โดยรวม บริษัท มีความพึงพอใจในบัณฑิต มทส. บัณฑิต มทส. มีศักยภาพ
สูง 

2. บัณฑิตที่จบ จาก มทส. รับผิดชอบงานดีมาก มีความละเอียดรอบคอบ  
3. บัณฑิต มทส. สามารถท างานเป็นทีมได้ เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ สามารถ

สื่อสารคุยกันรู้เรื่อง 
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. อยากให้บัณฑิตที่มาท างานเขียน โปรแกรมได้ (บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขียน โปรแกรมไม่ได้) 

2. อยากได้บัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานที่ตรงสาย เช่น ฝ่าย developer ต้อง
สามรถเขียนโปรแกรมได้ ฝ่าย tester ต้องสามารถคิด case ใหม่ ๆ ได้ มี
ความละเอียดรอบคอบ 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. บริษัทเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ software ใหม่ ๆ อยากให้
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับ
นักศึกษา เช่น ด้าน could, machine  learning, การเขียน ภาษา go, 
google cloud and form. 

2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ควรมีไว้ เพ่ือใช้ในการสืบค้นและพัฒนาตนเองใน
ความรู้ใหม่ ๆ ได้  

3. บริษัทอยากจะมโีอกาสในการเลือกรับนักศึกษา สหกิจศึกษา ได ้
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 บริษัทที่ 7 ประกอบกิจการประเภทการผลิตถังน้ าขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่ท าจากโลหะ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บริษัทรับ พนักงาน โดยไม่จ ากัด สถาบัน ส่วนใหญ่มาจาก มจธ. เพราะ
ผู้บริหารยุคบุกเบิกส่วนใหญ่จบจาก มจธ. 

2. บริษัทมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับ มทส. มีการรับนักศึกษา สหกิจศึกษาทุกปี 
รู้จักอาจารย์ที่  มทส. หลายคน โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาการ 

3. การรับพนักงาน บริษัทจะพิจารณาจากความต้องการของแผนกต่าง ๆ 
เป็นหลัก โดย บริษัทจะมีการก าหนด spec และค าบรรยายลักษณะงาน 
(job description) ส่งมายังฝ่ายบุคคล เพ่ือประกาศรับ  

4. บริษัท ต้องการทั้งคนที่มีประสบการณ์ และบัณฑิตที่จบใหม่ ทั้งคนที่เรียน
เก่ง เกรดดี และคนที่เรียนปานกลาง หากจบเกียรตินิยม ก็จะมีเงินส่วน
เพ่ิมให้ โดยบริษัทจะมีการมอบหมายงานให้เหมาะกับแต่ละบุคคลต่อไป 

5. ในการรับคนแต่ละต าแหน่ง บริษัทจะพิจารณาจาก รายวิชาที่ศึกษา ว่า
บัณฑิต มีความรู้ และได้เรียนรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของแผนก 
ต่าง ๆ หรือไม่ 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. ในภาพรวมบริษัทมีความพึงพอใจบัณฑิต มทส. เพราะมีความขยัน สู้งาน 
และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานกับบริษัท มีความกระตือรือร้น ที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

2. บัณฑิตที่จบจาก มทส. ที่ท างานกับบริษัทปัจจุบัน คนหนึ่ง เป็นคนที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมาก มีความรอบคอบ ละเอียดในการ
ท างาน สู้งาน มีทักษะทางภาษาที่ดี ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้า 
และท าในต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากร
มนุษย์  

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. งานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น พนักงาน
ที่อยากได้ จึงอยากให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แม้จะอยู่
ในงานจัดซื้อ งานการตลาด ก็ตาม 

2. อยากได้พนักงานที่มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
สามารถท างานเป็นทีมได ้

3. งานของบริษัท เป็นงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงไม่ใช่งาน
สบาย บัณฑิตที่ต้องการ จึงควรเป็นคนที่ขยันอดทน ลุยงานหนักได้  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 4. บริษัทต้องการบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่สาขาวิชา

ด้านนี้ เป็นสาขาที่ขาดแคลน ส่วนหนึ่งอาจเพราะคนที่จบด้านนี้ จะผัน
ตัวเองไปเป็นวิทยากร และรับงานเป็นโครงการ มากกว่ามาท างานที่
โรงงาน เพราะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 

5. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งส าคัญที่บริษัทต้องการ เพราะบริษัท 
ติดต่องานทั้งในและต่างประเทศ 

6. บัณฑิต ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และมีใบรับรองวิชาชีพ
ทางด้านอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. บริษัทมีความต้องการบัณฑิตและนักศึกษา สหกิจศึกษา จาก มทส.  แต่ไม่
ค่อย มีบัณฑิตหรือนักศึกษาจาก มทส. มาสมัคร อาจเป็นเพราะเงินเดือน
เริ่มต้นของบริษัท ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ อยากให้
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส หรือจัดงานที่เปิดโอกาสให้บริษัท ได้ไปน าเสนอ
ตนเองให้นักศึกษารู้จัก 

2. อยากให้มหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาให้การไป สหกิจศึกษา จาก 4 เดือน 
เป็นประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 
และสามารถท างานได้จริงยิ่งขึ้น 

 

 บริษัทที่ 8 ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ าและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ า 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บัณฑิต มทส.ที่ท างาน กับบริษัท เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จบด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ปัจจุบันบริษัทไม่ค่อยได้ประกาศรับสมัครพนักงานยกเว้น มีการลาออก แต่
ช่วงนี้ บริษัทก าลังประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้าน ISO หากมี
ประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. ในภาพรวมบริษัทมีความพึงพอใจบัณฑิต มทส. เพราะเป็นคนที่กล้าพูด 
กล้าท า กล้าแสดงออก กล้าน าเสนองาน สามารถจัดท าเอกสารรายงาน 
น าเสนอผู้บริหารได้อย่างละเอียดเรียบร้อย รู้งาน รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
วางแผนและบริหารจัดการงานได้ดี สื่อสารกับทั้งผู้บังคับบัญชา และ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการได้อย่างดี มีศิลปะในการพูด มีการศึกษาหาความรู้
ใหม่ในด้านที่เกี่ยวกับงาน เช่นความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย และ
น ามาสื่อสารให้ผู้บริหารทราบได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. คุณลักษณะพนักงานที่ต้องการ ส าหรับ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ คือ คนที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าท า มีความสามารถในการ
สื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ มีศิลปะในการพูด เป็นนักพูดที่ดี  
สามารถสื่อสารและอบรมพนักงานฝ่ายผลิตได้ 

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. อยากให้มหาวิทยาลัย มีบัณฑิตสาขาที่ออกแบบเขียนแบบเครื่องจักร ได้ มี
ความรู้ทางด้าน Auto-cad 3D, PLC  เป็นต้น  

2. อยากให้เน้นการเรียนการสอนทางด้าน robotic ระบบอัตโนมัติที่สามารถ
ท างานแทนคนได้ ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีโอกาสได้งานเพิ่มมากข้ึน 

 

 บริษัทที่ 9 ประกอบกิจการประเภทการด าเนินงานของสถานที่ออกก าลังกาย 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. บัณฑิต จาก มทส. ที่มาท างานที่บริษัท ส่วนใหญ่จบจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. บริษัท ไม่ได้จ ากัดการรับคนเข้าท างานว่าต้องจบจากสถาบันไหน ขอให้จบ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านที่เกี่ยวข้อง และต้องสอบผ่าน
ข้อสอบมาตรฐานของส่วนกลาง  

3. การรับ พนักงานเข้าท างาน ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากนักศึกษาที่มาสหกิจ
ศึกษากับบริษัทก่อน หากเห็นว่ามีความรู้ความสามารถดี ก็จะส่งไปสอบ
ข้อสอบมาตรฐานที่ส านักงานใหญ่ โดยข้อสอบ ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้
ทางด้าน fitness และอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ใน fitness  

4. พนักงานที่รับมาส่วนใหญ่ จะท างานด้านบริการลูกค้าที่มาออกก าลังกาย 
การสอนและน าออกก าลังกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้ลูกค้า 
การดูแลอุปกรณ์ออกก าลังกายทั่วไป 

5. ค่าตอบแทน ของบริษัทนี้ ค่อนข้างสูง หากขยันก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมาก 
ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. ในภาพรวมบริษัทมีความพึงพอใจบัณฑิต มทส. เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ anatomy สามารถวาง
แผนการท างานบริหารจัดการงานได้ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี  

2. การท างานที่นี่ช่วยให้พนักงานได้กระตือรือร้น อยู่ตลอดเวลา ที่ท างานเป็น
กันเอง อยู่กันแบบครอบครัว พี่ช่วยน้อง มีพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องที่มา
ท างานใหม่ ๆ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. บัณฑิต มทส. รู้จักน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกงานและท างาน 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. หมั่นศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
ประเภทต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แข่งกับตัวเอง  

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. อยากให้นักศึกษาปัจจุบัน ตั้งใจเรียนวิชาการในห้องเรียน และอยากให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงมาก ๆ เพราะจะท าให้รู้ว่าจะน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้อย่างไร และเมื่อท างานจริงจะได้ท างานได้เลย การดูแลรูปร่าง
สุขภาพของตนเอง เป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับอาชีพนี้ 

2. อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่ม วิชาแอโรบิก พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา การรู้จักท่า
ในการแอโรบิก และการออกก าลังกายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ต่อยอดในการ
ท างานได้เร็วขึ้น 

3. อยากให้นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทางด้านการออกก าลังกาย
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้ทันสมัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้  

4. การฝึกงาน และการสหกิจศึกษา เป็นสิ่งดี เพราะช่วยให้นักศึกษา ได้แสดง
ความรู้ความสามารถในการท างาน เช่น ทักษะในการสอนการออกก าลัง
กาย การดูแลรูปร่าง 

 

 บริษัทที่ 10 ประกอบกิจการประเภทการผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสงชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกณฑ์ในการรับพนักงาน
ใหม่เข้าท างาน 

1. การรับพนักงานจะพิจารณาจากนักศึกษาที่มาสหกิจศึกษาที่บริษัทเป็น
หลัก ร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นแบบ walk-in และในอีก 3 ปีข้างหน้า มี
แนวโน้มที่จะรับพนักงาน จากนักศึกษาสหกิจศึกษาเพียงอย่างเดียวร้อย
เปอร์เซ็นต์ และบริษัทอ่ืน ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ด้วย เช่น บริษัท 
เบทาโกร เป็นต้น 

2. บัณฑิต มทส. ที่รับเข้าท างาน มีหลากหลายสาขา ทั้งในส่วนของวิศวกรรม
อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น โดยปัจจุบัน บางคนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารบ้างแล้ว 

3. บริษัท ไม่จ ากัดสถาบันที่จะรับเข้าท างาน แต่จะพิจารณาคนที่ผ่านสหกิจ
ศึกษาก่อน โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยคัดกรอง
ตั้งแต่การรับนักศึกษาสหกิจ ได้แก่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
a. นักศึกษาที่ยื่นความจ านงสหกิจศึกษา กับบริษัท จักต้อง จัดท า vdo 

แนะน าตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 2 นาที และบอกวัตถุประสงค์ในการ
ไปสหกิจศึกษาหรือท าไมถึงเลือกสหกิจศึกษากับบริษัท มีเป้าหมายใน
การท างานในอนาคตอย่างไร  อีก 3 นาที รวมไม่เกิน 5 นาที 

b. บริษัทจะส่งแบบทดสอบภาษาอังกฤษ online คล้าย ๆ TOEIC ไปให้
นักศึกษาทดสอบว่าผ่านหรือไม่ 

c. ให้เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ หรือพนักงานที่มีทักษะทางภาษาที่ดีโทรไป
สัมภาษณ์เบื้องต้น 

d. และมีการทดสอบบุคลิกภาพ โดยใช้แบบทดสอบ ของลีโอนาด  
e. เรียกมาสัมภาษณ์ เพ่ือรับเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป  
f. และมีการประเมิน project โดยน าเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ 

ก่อนจบด้วย 
4. บริษัท ให้ความส าคัญกับทักษะภาษาอังกฤษอย่างมาก เพราะเป็นบริษัท

ระดับโลก 
5. บริษัท รับ นักศึกษาสหกิจระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย ซึ่ง

มหาวิทยาลัย สามารถส่งนักศึกษาเข้ามาสหกิจศึกษากับทางบริษัทได้ โดย
สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ ฟิสิกส์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ การ
ออกแบบ การรับรู้ระยะไกล เป็นต้น 

6. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
โดยเน้นการท าวิจัย และใช้โจทย์ปัญหาของบริษัทเป็นหลัก โดยร่วมมือกับ
หลายมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น 
ในส่วนของ มทส. ได้เคยมีการพูดคุยกับอาจารย์สุดเขตในการน าสาขา
วิศวกรรมเซรามิก มาร่วมกับบริษัท แต่ก็เงียบ  ๆ ไป 

ลักษะเด่น ของบัณฑิต 
มทส. 

1. มทส. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่จบมาไม่มีใครท างานต่ ากว่าวุฒิ 
เพราะบางมหาลัย จบปริญญาตรี แต่มาท างานฝ่ายผลิต หรือจบปริญญา
ตรี แต่มาท างานเป็นนายช่างเทคนิค เป็นต้น 

2. จุดแข็งของบัณฑิต มทส. คือ มีความอดทนค่อนข้างสูง มีความรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายดี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต 
มทส. ปรับปรุง 

1. จุดอ่อนของบัณฑิต มทส. ท่ีอยากให้ปรับปรุง คือเรื่องภาษาอังกฤษ ไม่ค่อย
กล้าใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ความกล้าพูดกล้า
ถามในการประชุม การน าเสนองาน เป็นต้น ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  

ข้อเสนอแนะ และ
สาขาวิชาที่ต้องการใน
อนาคต 

1. อยากฝากถึงนักศึกษา มทส. และบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วและก าลังจะ
จบการศึกษาทราบว่า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ก าลังเปิดรับสมัครงานที่
สาขาปราจีนบุรี จ านวน 18 อัตรา อยากให้บัณฑิต มทส. มาสมัคร  

2. อยากทราบว่าท าไมนักศึกษา มทส. มาสหกิจศึกษา แต่ละปีจ านวนมาก 
แต่มาสมัครงานกับบริษัทค่อนข้างน้อย บางคนสหกิจศึกษากับบริษัท เวส
เทิร์น ดิจิตอล แต่ไปสมัครที่ บริษัท ซีเกท เป็นต้น 

3. อยากให้มีการปรับรูปแบบสหกิจศึกษา มีทางเลือกให้นักศึกษา เช่น อาจ
ขยายเวลาการสหกิจศึกษา จาก 4 เดือน เป็น 8 หรือ 12 เดือน  หรือให้มี
การออกสหกิจศึกษาได้ 2 รอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองและเลือก
ท าในบริษัทที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด 

4. อยากให้มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสมารถออกสหกิจศึกษาได้ทุกเทอม 
เพราะงานของบริษัทเป็นบริษัทค่อนข้างยาว หากมีนักศึกษามาด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องได้จะดีมาก โดยบริษัทมีการปรับเบี้ยเลี้ยงในการสหกิจศึกษา 
ปริญญาตรี จาก เดือนละ 9,000 บาท เป็น 10,000 บาท ปริญญาโท จาก 
10,500 เป็น 12,000 บาท และปริญญาเอกจาก 12,000 เป็น 14,000 
บาท  

5. งานสหกิจศึกษา ของ มทส. ไม่มีการน าการสหกิจศึกษามาผูกหรือ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพของนักศึกษามากนัก นักศึกษาบางคนแค่   
สหกิจศึกษาเพ่ือให้จบและผ่านไป โดยไม่ได้มองว่าจะท างานจริงอยากที่จะ
ท าอะไร นักศึกษาควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้ งแต่ออกสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพของนักศึกษาให้มากข้ึน 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 

 
 
 

ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทุกระดับการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 โดยวิธีการส ารวจทางไปรษณีย์ได้รับตอบกลับจ านวน 
327 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.46 จากจ านวนที่ส่งออกทั้งหมด ใช้เกณฑ์การประเมินก าหนดเป็น 5 ระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า 

ผู้ใช้งานบัณฑิตที่ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อยละ 35.80) ท างานใน
หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 70.30) ประเภทของหน่วยงานเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 20.20) มีพนักงาน
ในองค์กร มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 56.60) หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 51.70) ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบัณฑิตอยู่ระหว่าง 1-2 ปี (ร้อยละ 52.60) และมอง
ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา (ร้อยละ 87.20) 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรุ่นปีการศึกษา 2557 พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านทักษะทางปัญญา (4.47) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.47) รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.46) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (4.41) ด้านความรู้ (4.41) ตามล าดับ  

ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภูมิปัญญา (4.47) รองลงมา คือ ด้านภูมิรู้ (4.45) ด้ านภูมิฐาน 
(4.44) และด้านภูมิธรรม (4.42) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง คือ ความขยัน อดทน สู้งานหนักเอา เบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน และคุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อยากให้มหาวิทยาลัยเน้นทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้กับ
นักศึกษา  ทักษะในการน าเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
ยังเห็นว่า โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรับพนักงาน
ของบริษัท จะพิจารณาจากนักศึกษาที่มาสหกิจศึกษาที่บริษัทเป็นหลัก และอยากให้มีการขยายเวลาให้การ
ออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้มากขึ้น หรือให้มีการออกสหกิจศึกษาได้ 2 รอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหา
ตัวเองและเลือกท าในบริษัทท่ีตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2557 
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