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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ได้ด าเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกระดับการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการผู้บังคับบัญชา
บัณฑิต จ านวน 1,048 ราย พร้อมทั้งได้ระบุให้หน่วยงานส่งโทรสาร และหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ยังงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ซึ่งผลการด าเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ใช้งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการประเมินบัณฑิต และส่งแบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืน จ านวน 311 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.68 จากจ านวนที่ส่งออกทั้งหมด โดยผู้ใช้งานบัณฑิตที่
ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่มี ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อยละ 31.19) ท างานในหน่วยงานเอกชน 
(ร้อยละ 82.96) ประเภทของหน่วยงานเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21.86)  

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรุ่นปีการศึกษา 2558 พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) รองลงมา คือ ด้านความรู้ (4.37) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (4.32) ด้านทักษะทางปัญญา (4.23) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.19) ตามล าดับ  

ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2553-2554 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านภูมิธรรม (4.49) รองลงมา คือ ด้านภูมิฐาน (4.32) 
ด้านภูมิรู้ (4.25) และด้านภูมิปัญญา (4.24) ตามล าดับ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้าม

ชาติ กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET100) พบว่า บัณฑิต มทส. ท างานใน

บริษัทดังกล่าวข้างต้น จ านวน 273 คน โดยมีตัวอย่างชื่อบริษัท เช่น บริษัท CPF บริษัท AIS และบริษัท True 

เป็นต้น โดยในจ านวนนี้มีนายจ้างของผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจกลับมาจ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.27 ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามเกณฑ์ TQF พบว่าใน

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) เมื่อพิจารณาผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.30 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภูมิธรรม (4.53) 

สาระส าคัญบทสรุปผู้บริหาร 
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นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบัณฑิตฯ มีความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคุณลักษณะที่เป็น
จุดเด่น/จุดแข็ง คือ ความขยัน อดทน สู้งานหนักเอา เบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน กล้า
แสดงออก และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการวิจัยที่ดีมากในส่วนของ
คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติ ม คือ 
อยากให้มหาวิทยาลัยเสริมความรู้หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือด้านวิชาการ
และการท างานกับภาคธุรกิจให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะหรือ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและสังคมมากขึ้น 
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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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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ดังนั้น การวิจัยสถาบันเพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต ตามมุมมองของนายจ้างผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงถือเป็นความส าคัญเพ่ือการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มี
คุณค่าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็น
คุณลักษณะที่สนองต่อความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีสืบไป 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตตามมุมมองของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

วิธีการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ใช้งานบัณฑิต (นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา) ของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,398 คน (ที่อยู่นายจ้างฯ 
ของบัณฑิตน ามาจากฐานข้อมูลในระบบการศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีจ านวนบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่ระบุว่าท างานแล้วมีจ านวน 1,293 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. ตามที่แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิตฯ ที่ใช้อยู่เดิม พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

กอปรกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสังคมเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก และเพ่ือให้ผลการวิจัยเรื่องดังกล่าวสามารถ
ตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด  ผู้วิจัยจึงได้
ริเริ่มการทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557 ขึ้นใหม่ และน ามาใช้ในการ
เก็บข้อมูล ความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 ด้วย โดยฝ่ายวางแผนได้ประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 6 ครั้ง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์) (ประธาน) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ
นาถ ศุภกาญจน์) ตัวแทนจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ตัวแทนจากส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากส านักวิชาแพทยศาสตร์ ตัวแทน
จากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  ตัวแทนจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตัวแทนจากศูนย์บริการ
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การศึกษา ตัวแทนจากส่วนส่งเสริมวิชาการ ตัวแทนจากสถานพัฒนาคณาจารย์ และตัวแทนจากส่วนแผนงาน 
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 
2558 จ านวน 1,048 คน พร้อมระบุให้ส่งกลับทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ส่งกลับคืน จ านวน 311 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29.68 และมีแบบสอบถามที่ถูกส่งคืน เนื่องจากนายจ้าง
แจ้งว่าไม่มีบัณฑิตที่มีชื่อที่ระบุไว้ในแบบสอบถามท างานในหน่วยงาน และแบบสอบถามที่ระบุว่าไม่มีผู้รับ
ปลายทาง จ านวน 40 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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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

10 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

 
 

 
 
ลักษณะท่ัวไปของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผูบ้ังคับบัญชาบัณฑิต 

นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ส าเร็จการศึกษา        
ปีการศึกษา 2558 มีลักษณะทั่วไปดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (n = 311) 

ลักษณะท่ัวไป  จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งนายจ้าง   
ผู้บริหารระดับต้น 97 31.19 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 91 29.26 

ผู้บริหารระดับกลาง 87 27.97 

ผู้บริหารระดับสูง 36 11.58 

ต าแหน่งนายจ้าง   
เอกชน 258 82.96 

หน่วยงานในก ากับของรัฐ/องค์กรมหาชน 28 9.00 

ราชการ 21 6.75 

รัฐวิสาหกิจ 4 1.29 

กลุ่มหน่วยงาน     

สินค้าอุตสาหกรรม 68 21.86 

เทคโนโลยี 46 14.79 

อ่ืน ๆ 42 13.50 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 29 9.32 

ดิจิทัลเทคโนโลยี 27 8.68 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 26 8.36 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 6.43 

บริการ 15 4.82 

ผลการวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

กิจการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 14 4.50 

สินค้าอุปโภคบริโภค 11 3.54 

ทรัพยากร 8 2.57 

บริการสาธารณะ 5 1.61 

จ านวนพนักงานในองค์กร   
มากกว่า 200 คน 186 59.81 

ระหว่าง 50 – 200 คน 66 21.22 

น้อยกว่า 50 คน 59 18.97 

หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของ 
มทส.    
เคย 188 60.45 

ไม่เคย 110 35.37 

ไม่ทราบว่าสหกิจศึกษาคืออะไร 13 4.18 

บัณฑิตปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
ตรง 271 87.14 

ไม่ตรง 40 12.86 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานบัณฑิตที่ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อย
ละ 31.19) ท างานในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 82.96) ประเภทของหน่วยงานเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 
21.86) มีพนักงานในองค์กร มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 59.81) หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 60.45) และมองว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรงกับ
สาขาวิชาที่จบการศึกษา (ร้อยละ 87.14) 
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ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี คิด

เป็น
ร้อย
ละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 

1 ชีววิทยา(หลักสูตรก้าวหน้า)   2 1 50.00 5.00 5.00 4.75 4.40 5.00 4.83 
 รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1 50.00 5.00 5.00 4.75 4.40 5.00 4.83 

2 เทคโนโลยีการจดัการ   43 14 32.56 4.27 3.88 4.21 4.67 4.39 4.28 
 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 43 14 32.56 4.27 3.88 4.21 4.67 4.39 4.28 

3 เทคโนโลยีการผลติพืช   27 6 22.22 4.78 4.50 4.17 4.47 3.63 4.31 
4 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์   35 7 20.00 4.83 4.00 3.50 4.40 3.25 4.00 
5 เทคโนโลยีอาหาร     36 9 25.00 4.70 4.41 4.08 4.40 4.03 4.32 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 98 22 22.45 4.77 4.30 3.92 4.42 3.64 4.21 

6 วิศวกรรมการผลิต     46 10 21.74 4.72 4.40 4.20 4.34 3.90 4.31 
7 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 13 5 38.46 4.73 4.60 4.30 4.52 4.10 4.45 
8 วิศวกรรมขนส่ง     6 2 33.33 4.83 4.67 3.75 4.30 3.75 4.26 
9 วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์   71 15 21.13 4.18 4.13 4.00 4.00 3.97 4.06 
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     47 10 21.28 4.78 4.57 4.15 4.36 4.08 4.39 
11 วิศวกรรมเคม ี     14 3 21.43 5.00 4.11 4.33 3.87 3.92 4.25 
12 วิศวกรรมเครื่องกล     48 11 22.92 4.73 4.24 4.18 4.45 4.02 4.32 
13 วิศวกรรมเซรามิก     31 8 25.81 4.60 4.42 4.03 4.30 4.00 4.27 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี คิด

เป็น
ร้อย
ละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 

14 วิศวกรรมโทรคมนาคม     63 26 41.27 4.75 4.06 4.41 4.85 4.07 4.43 
15 เทคโนโลยีธรณ ี   20 4 20.00 4.92 4.17 4.06 4.60 3.75 4.30 
16 วิศวกรรมธรณ ี     24 8 33.33 4.44 4.21 4.06 4.28 4.41 4.28 
17 วิศวกรรมพอลเิมอร ์   10 3 30.00 4.50 4.33 4.25 4.27 3.92 4.25 
18 วิศวกรรมไฟฟ้า     66 18 27.27 4.46 4.41 4.22 4.39 4.35 4.37 
19 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 26 9 34.62 4.11 4.15 4.11 4.01 3.89 4.05 
20 วิศวกรรมยานยนต ์     37 8 21.62 4.13 4.00 4.00 4.10 3.94 4.03 
21 วิศวกรรมโยธา   53 11 20.75 4.55 4.42 4.14 4.42 4.30 4.37 
22 วิศวกรรมโลหการ     27 9 33.33 4.39 4.37 3.72 4.20 3.97 4.13 
23 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     31 8 25.81 4.40 4.25 4.09 4.25 4.00 4.20 
24 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์     10 5 50.00 4.13 4.13 4.00 4.20 4.10 4.11 
25 วิศวกรรมอุตสาหการ   48 16 33.33 4.55 4.21 4.13 4.08 4.06 4.21 

 รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 691 189 27.35 4.55 4.29 4.11 4.29 4.03 4.25 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

14 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี คิด

เป็น
ร้อย
ละ 

ความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 

26 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62 18 29.03 4.56 4.44 4.18 4.43 4.19 4.36 
27 อนามัยสิ่งแวดล้อม     32 8 25.00 4.60 4.21 4.13 4.28 3.91 4.23 

 รวมส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 94 26 27.66 4.58 4.33 4.16 4.36 4.05 4.29 

28 พยาบาลศาสตร ์   34 18 52.94 4.69 4.44 4.40 4.40 3.89 4.36 
 รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 34 18 52.94 4.69 4.44 4.40 4.40 3.89 4.36 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 962 270 28.07 4.58 4.33 4.17 4.34 4.05 4.29 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

15 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้าน
ภูมิรู ้

2. ด้านภมูิ
ธรรม 

3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิ
ฐาน 

รวม 

1 ชีววิทยา(หลักสูตรก้าวหน้า)   2 1 50.00 5.00 5.00 4.67 4.33 4.75 
 รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1 50.00 5.00 5.00 4.67 4.33 4.75 

2 เทคโนโลยีการจดัการ   43 14 32.56 4.20 4.46 4.26 4.54 4.37 
 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 43 14 32.56 4.20 4.46 4.26 4.54 4.37 

3 เทคโนโลยีการผลติพืช   27 6 22.22 3.91 4.75 4.25 4.33 4.31 
4 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์   35 7 20.00 4.19 4.86 4.60 4.76 4.60 
5 เทคโนโลยีอาหาร     36 9 25.00 4.17 4.72 4.09 4.41 4.35 

 รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 98 22 22.45 4.09 4.78 4.31 4.50 4.42 

6 วิศวกรรมการผลิต     46 10 21.74 4.33 5.00 5.00 4.67 4.75 
7 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  13 5 38.46 4.27 4.80 4.27 4.60 4.49 
8 วิศวกรรมขนส่ง     6 2 33.33 4.17 4.81 3.92 4.25 4.29 
9 วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์   71 15 21.13 4.02 4.16 4.03 4.00 4.05 
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     47 10 21.28 4.27 4.80 4.23 4.35 4.41 
11 วิศวกรรมเคม ี     14 3 21.43 4.06 4.75 4.11 3.89 4.20 
12 วิศวกรรมเครื่องกล     48 11 22.92 4.09 4.76 4.18 4.44 4.37 
13 วิศวกรรมเซรามิก     31 8 25.81 4.19 4.47 4.06 4.17 4.22 
14 วิศวกรรมโทรคมนาคม     63 26 41.27 4.06 4.81 4.42 4.73 4.51 
15 เทคโนโลยีธรณ ี   20 4 20.00 3.88 4.91 4.17 4.63 4.40 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

16 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
ตรี 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิ
ฐาน 

รวม 

16 วิศวกรรมธรณ ี     24 8 33.33 4.33 4.42 4.08 4.38 4.30 
17 วิศวกรรมพอลเิมอร ์   10 3 30.00 4.06 4.46 4.22 4.28 4.26 
18 วิศวกรรมไฟฟ้า     66 18 27.27 4.36 4.56 4.23 4.41 4.39 
19 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  26 9 34.62 3.98 4.13 4.07 4.04 4.06 
20 วิศวกรรมยานยนต ์     37 8 21.62 3.96 4.16 4.00 4.08 4.05 
21 วิศวกรรมโยธา   53 11 20.75 4.29 4.61 4.26 4.45 4.40 
22 วิศวกรรมโลหการ     27 9 33.33 4.13 4.46 3.81 4.19 4.15 
23 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     31 8 25.81 4.10 4.42 4.08 4.25 4.21 
24 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์     10 5 50.00 4.13 4.20 4.00 4.20 4.13 
25 วิศวกรรมอุตสาหการ   48 16 33.33 4.13 4.48 4.11 4.03 4.19 

 รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 691 189 27.35 4.14 4.56 4.16 4.30 4.29 

26 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62 18 29.03 4.27 4.56 4.27 4.40 4.38 
27 อนามัยสิ่งแวดล้อม     32 8 25.00 4.04 4.59 4.15 4.25 4.26 

 รวมส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 94 26 27.66 4.16 4.58 4.21 4.33 4.32 

28 พยาบาลศาสตร ์   34 18 52.94 4.07 4.69 4.40 4.33 4.37 
 รวมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 34 18 52.94 4.07 4.69 4.40 4.33 4.37 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 962 270 28.07 4.16 4.59 4.19 4.32 4.31 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

17 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

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
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวม 

1 ภูมิสารสนเทศ   1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 วิทยาการสารสนเทศ   5 1 20.00 4.67 5.00 4.00 3.40 3.50 4.11 
   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   5 1 20.00 4.67 5.00 4.00 3.40 3.50 4.11 

3 พืชศาสตร ์     4 1 25.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
4 เทคโนโลยีอาหาร   2 1 50.00 5.00 5.00 4.00 4.20 5.00 4.64 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 2 33.33 4.50 4.50 4.00 4.10 4.50 4.32 
5 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน  18 7 38.89 4.45 3.90 4.11 4.26 3.79 4.10 
6 วิศวกรรมการผลิต     5 1 20.00 5.00 5.00 4.75 4.20 4.00 4.59 
7 วิศวกรรมขนส่ง     2 2 100.00 4.67 4.33 4.38 4.60 4.38 4.47 
8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     3 1 33.33 5.00 5.00 5.00 4.80 4.75 4.91 
9 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 1 50.00 4.17 4.00 4.00 4.60 4.25 4.20 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

18 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

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. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

10 วิศวกรรมไฟฟ้า     5 1 20.00 4.83 3.33 4.25 4.40 4.50 4.26 
11 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  15 5 33.33 4.43 4.47 4.60 4.64 4.35 4.50 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   50 18 36.00 4.65 4.29 4.44 4.50 4.29 4.43 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 62 22 35.48 4.57 4.37 4.28 4.28 4.23 4.34 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

19 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ 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 ภูมิสารสนเทศ   1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 วิทยาการสารสนเทศ   5 1 20.00 4.00 4.50 4.00 3.67 4.04 
   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   5 1 20.00 4.00 4.50 4.00 3.67 4.04 

3 พืชศาสตร ์     4 1 25.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
4 เทคโนโลยีอาหาร   2 1 50.00 5.00 4.88 4.17 4.17 4.56 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 2 33.33 4.50 4.44 4.09 4.09 4.28 
5 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน  18 7 38.89 3.86 4.50 4.05 4.26 4.17 
6 วิศวกรรมการผลิต     5 1 20.00 4.33 4.75 4.67 4.17 4.48 
7 วิศวกรรมขนส่ง     2 2 100.00 4.42 4.69 4.33 4.67 4.53 
8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     3 1 33.33 4.83 5.00 5.00 4.83 4.92 
9 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 1 50.00 4.17 4.25 4.17 4.50 4.27 
10 วิศวกรรมไฟฟ้า     5 1 20.00 4.00 4.75 4.17 4.33 4.31 
11 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์     15 5 33.33 4.37 4.48 4.57 4.67 4.52 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   50 18 36.00 4.28 4.63 4.42 4.49 4.46 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 62 22 35.48 4.27 4.53 4.28 4.30 4.34 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

20 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

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 ์   3 2 66.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
  ฟิสิกส ์                       
2  - ฟิสิกส์     5 1 20.00 5.00 5.00 4.75 4.80 4.50 4.81 
  ชีววิทยา                       
3  - ชีวเคมี     5 2 40.00 4.08 4.00 4.00 4.10 4.00 4.04 
4  - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   2 2 100.00 4.00 4.50 4.00 4.10 4.00 4.12 
5 ภูมิสารสนเทศ   4 3 75.00 4.78 4.67 4.58 4.47 4.58 4.62 

   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   19 10 52.63 4.37 4.43 4.27 4.29 4.22 4.32 
6 ภาษาอังกฤษศึกษา   5 1 20.00 4.67 4.67 4.00 4.80 4.25 4.48 
7 วิทยาการสารสนเทศ   4 1 25.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.05 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   9 2 22.22 4.34 4.34 4.00 4.40 4.25 4.26 
8 เทคโนโลยีชีวภาพ   5 1 20.00 4.50 5.00 5.00 4.60 4.25 4.67 
9 เทคโนโลยีอาหาร   4 2 50.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 9 3 33.33 4.50 4.75 4.75 4.55 4.38 4.59 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

21 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

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 

10 เทคโนโลยีธรณ ี     1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
11 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
12 วิศวกรรมโยธา   3 1 33.33 4.50 4.33 4.00 4.40 4.50 4.35 
13 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 1 50.00 4.67 4.67 4.25 4.60 4.75 4.59 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   7 4 57.14 4.29 4.25 4.06 4.25 4.31 4.23 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 44 19 43.18 4.36 4.41 4.24 4.34 4.28 4.32 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

22 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 7  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน 

รวม 

1 คณิตศาสตร ์                     
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์   3 2 66.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
  ฟิสิกส ์                     
2  - ฟิสิกส์     5 1 20.00 4.67 5.00 4.83 4.67 4.79 
  ชีววิทยา                     
3  - ชีวเคมี     5 2 40.00 4.00 4.13 4.00 4.08 4.05 
4  - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   2 2 100.00 4.17 4.00 4.08 4.17 4.11 
5 ภูมิสารสนเทศ   4 3 75.00 4.61 4.67 4.61 4.44 4.58 

   รวมส านักวิชาวิทยาศาสตร์   19 10 52.63 4.29 4.36 4.30 4.27 4.31 
6 ภาษาอังกฤษศึกษา   5 1 20.00 4.50 4.75 4.17 4.67 4.52 
7 วิทยาการสารสนเทศ   4 1 25.00 4.17 4.00 4.00 4.00 4.04 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   9 2 22.22 4.34 4.38 4.09 4.34 4.28 
8 เทคโนโลยีชีวภาพ   5 1 20.00 4.50 4.50 4.83 4.67 4.63 
9 เทคโนโลยีอาหาร   4 2 50.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

   รวมส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 9 3 33.33 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

23 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ล าดับที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร/ส านักวิชา 

จ านวนบัณฑิต ป.
เอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด* 
ตอบ
กลับ 

1. ด้านภมูิรู ้
2. ด้านภมูิ

ธรรม 
3. ด้านภมูิ
ปัญญา 

4. ด้านภมูิฐาน 

รวม 

10 เทคโนโลยีธรณ ี     1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
11 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
12 วิศวกรรมโยธา   3 1 33.33 4.50 4.50 4.00 4.50 4.38 
13 วิศวกรรมโทรคมนาคม     2 1 50.00 4.67 4.75 4.33 4.67 4.61 

   รวมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   7 4 57.14 4.29 4.31 4.08 4.29 4.25 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 44 19 43.18 4.35 4.39 4.24 4.35 4.33 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง  ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากศูนยบ์ริการการศึกษาที่บันทึกภาวะการมีงานท าในระบบ 

   2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะระดับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

24 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2554-2558 

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 2558 942 270 28.66 4.58 4.33 4.17 4.34 4.05 4.30 
- 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 
ปริญญาโท          
          
- รุ่นปีการศึกษา 2558 62 22 35.48 4.57 4.37 4.28 4.28 4.23 4.34 
- 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 
ปริญญาเอก          
          
- รุ่นปีการศึกษา 2558 44 19 43.18 4.36 4.41 4.24 4.34 4.28 4.32 
- 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 
ภาพรวม          
          
- รุ่นปีการศึกษา 2558 1,048 311 29.68 4.50 4.37 4.23 4.32 4.19 4.32 
- 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 

หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2554  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จ าแนกตามหลักสูตร 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

25 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

 

รูปที่ 1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)                   
 รุ่นปีการศึกษา 2554-2558 
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- รุน่ปีการศกึษา 2558 - รุน่ปีการศกึษา 2557 - รุน่ปีการศกึษา 2556

- รุน่ปีการศกึษา 2555 - รุน่ปีการศกึษา 2554*



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

26 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  รุ่นปี
การศึกษา 2554-2558 

ระดับการศึกษา/ 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ 
1. ด้านภูมิ

รู้ 
2. ด้านภูมิ

ธรรม 
3. ด้านภูมิ
ปัญญา 

3. ด้านภูมฐิาน 
ภาพรวม 

ปริญญาตรี         
         
- รุ่นปีการศึกษา 2558 942 270 28.66 4.16 4.59 4.19 4.32 4.31 
- 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 
ปริญญาโท         
         
- รุ่นปีการศึกษา 2558 62 22 35.48 4.27 4.53 4.28 4.30 4.34 
- 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 
ปริญญาเอก         
         
- รุ่นปีการศึกษา 2558 44 19 43.18 4.33 4.37 4.26 4.34 4.32 
- 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 
ภาพรวม         
         
- รุ่นปีการศึกษา 2558 1,048 311 29.68 4.25 4.49 4.24 4.32 4.32 
- 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 

หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2554  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จ าแนกตามหลักสูตร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

27 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

 

รูปที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 รุ่นปีการศึกษา 2554-2558 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ในรุ่นปีการศึกษา 2558 พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวม ทุกระดับ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (4.50) รองลงมา คือ ด้านความรู้ (4.37) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.32) ด้านทักษะทางปัญญา (4.23) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.19) ตามล าดับ  

 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2553-2554 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านภูมิธรรม (4.49) รองลงมา คือ ด้านภูมิฐาน 
(4.32) ด้านภูมิรู้ (4.25) และด้านภูมิปัญญา (4.24) ตามล าดับ  
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ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

- รุน่ปีการศกึษา 2558 - รุน่ปีการศกึษา 2557

- รุน่ปีการศกึษา 2556 - รุน่ปีการศกึษา 2554*



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

28 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ     

กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET100) 

ก. ข้อมูลบัณฑิตและประเภทของบริษัทที่ท างาน 

 บัณฑิต มทส. รุ่นปี 2558 ที่มีงานท า ที่ได้ส่งแบบสอบถามไปส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (มี

การระบุชื่อหน่วยงานที่ชัดเจน) จ านวน 1,253 คน มีบัณฑิตที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ กลุ่มบริษัทมหาชน 

และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 1 (SET100) (ไม่นับซ้ า) จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 และ

พบว่าส่วนใหญ่ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ร้อยละ 17 รองลงมาคือ กลุ่มบริษัทมหาชน  และ กลุ่มบริษัทที่

อยู่ใน SET 100  ร้อยละ 5.91 และ ร้อยละ 3.19 ตามล าดับ ดังตาราง 

ตารางท่ี 10 จ านวนบัณฑิต มทส.ที่มีงานท า แยกตามประเภทของหน่วยงาน เป็นดังนี้ (นับซ้ า) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 กลุ่มบริษัทข้ามชาติ                   213                17.00  

 กลุ่มบริษัทมหาชน                     74                  5.91  

 กลุ่มบริษัทที่อยู่ใน SET 100                     40                  3.19  

รวม              327  
 

 ตัวอย่างรายชื่อบริษัทมหาชนที่ บัณฑิต มทส. เข้าท างาน เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

เป็นต้น 

 ตัวอย่างรายชื่อบริษัทข้ามชาติ ที่ บัณฑิต มทส. ท างาน เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นต้น 

 ตัวอย่างรายชื่อบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET100) ที่ บัณฑิต มทส. ท างาน เช่น บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด มหาชาน (AIS) บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

สาขาวิชาที่มีบัณฑิต ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ 100 อันดับแรก (SET100) มากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต 

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จ านวน 21 20 19 19 และ 19 คน 

ตามล าดับ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

29 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ข. ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ กลุ่มบริษัท

มหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 100 อันดับแรก (SET100) 

นายจ้างของบัณฑิตที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ (SET100) (ไม่นับซ้ า) จ านวน 273 คน ได้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต กลับมา 

จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.27  

ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวม ทุกระดับการศึกษา (TQF) 

รายการ 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ฯ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร ฯ 

ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯ 
(69 ราย) 

4.5 4.24 4.22 4.34 4.13 4.29 

 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) รองลงมา คือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (4.34) ด้านความรู้ (4.24) ด้านทักษะทางปัญญา (4.22) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.13) ตามล าดับ 

ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

รายการ 
1. ด้านภูมิ

รู้ 
2. ด้านภูมิ

ธรรม 
3. ด้านภูมิ
ปัญญา 

4. ด้านภูมิ
ฐาน 

ภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯ 
(69 ราย) 

4.17 4.53 4.21 4.31 4.3 

 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านภูมิธรรม (4.53) รองลงมา คือ

ด้านภูมิฐาน (4.31) ด้านภูมิปัญญา (4.21) และด้านภูมิรู้ (4.17) ตามล าดับ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

30 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามมุมมองของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 
(จ าแนกตามหลักสูตร)  

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ระดับปริญญาตรี     

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(ชีววิทยา) 

1. ความขยันและใฝ่รู้/พัฒนาตนเอง   

2 การจัดการบัณฑิต (การจัดการการตลาด) 1. มีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ไหว
พริบดี 

2. มีจิตอาสา และหลงไหลที่การช่วยพัฒนาร่วมกันกับชุมชน 
โดยสามารถน าความรู้ของตัวเองไปช่วยพัฒนาได้ 

3. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับงานที่ท า มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีกับงานท่ีท าได้ มีความคิดท่ีเป็นระบบ 

1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
2. จิตส านึกในด้านการบริการ 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

1. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา  
2. มีความตั้งใจในการท างาน  
3. มีน้ าใจ เข้ากับผู้คนได้ง่าย และเข้าถึงชาวไร่ได้ดี ท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร/ ประสานงานกับ

บุคคลอื่น  ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืน 
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No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

4 การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1. สามารถมองถึงปัญหาในอนาคต สามารถคาดการณ์ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นได้ และมีการวางแผนการป้องกัน  

2. เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจสภาพการท างาน  
3. ทักษะในการสื่อสารและน าเสนอ (Presentation and 

communications) 
4. มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้จัก

หน้าที่ของตนเอง เสียสละ  
5. มีการต่อยอดในความคิด มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตผล 
6. สามารถเรียนรู้งานที่ท าได้รวดเร็ว เข้าใจสภาพการท างาน 

1. ควรมีกระบวนการคิด และท างาน
เป็นขั้นตอน 

2. อยากให้บัณฑิตได้มีโอกาสทบทวน
และท าความรู้จักตนเองให้มากข้ึน
ว่าชอบท างานอะไร อยากให้มีการ
ทดลองเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

1. มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  
2. มีความขยัน ตรงต่อเวลา ควบคุมสถานการณท างาน 

สามารถจัดการงานได้ดี 
3. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ 

1. ส าหรับบริษัทเอกชน อยากให้เน้น
ภาษาอังกฤษให้กับบัณฑิตให้
สามารถตอบโต้และสื่อสารได้ 
เพราะส่วนมาก พนักงานที่จบใหม่
มักจะอ่อนทักษะเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ (เน้นการสนทนาและ
การเขียน) 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 1. มีความรับผิดชอบสูง เชื่อมั่นในตนเอง  มีความอดทนต่อ
ความกดดัน 

1. ความเชื่อมั่นที่มีจะต้องมีผู้ใหญ่
แนะน า 
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2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถในการคิดวิเคราะห์ ไฝ่รู้  มี
ความต้องการพัฒนาตัวเอง ละสามารถพัฒนาองค์กรได้  

3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 
7 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1. มีความใฝ่รู้ หมั่นหาความรู้อยู่เสมอ และพัฒนางาน 

พัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 
2. มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ของตนเอง 
3. มีความรู้เชิงวิชาการ และองค์ความรู้ด้านวิขาชีพการ

พยาบาล  
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 13.3 มีการคิดวิเคราะห์ และการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มี

จิตสาธารณะ  
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
7. มีทักษะในการสื่อสาร 
8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ดี 

 

8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมการผลิต) 

1. เข้ากับคนอ่ืนรวมถึงเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจว่าสิ่ง
ที่เรียนมาเอามาใช้กับงานท่ีต้องท า
ในอนาคตได้อย่างไร เพราะจะท า
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ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

2. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรงตามก าหนด 

3. มีมีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างแนวคิด
ใหม่ๆในเชิงรูปแบบที่สามารถพัฒนาสายงานได้ หัวไว มี
ความมั่นใจในการตัดสินใจ ยอมรับในผลของการตัดสินใจ 

4. การแก้ปัญหาตามวงจร C-A-P-D และการเข้าตรวจสอบ
จากหน้างานตามหลัก -3 GEN 

5. กระฉับกระเฉง ตื่นตัวที่จะรับเทคโนโลยีใหม่  พร้อมที่จะ
เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   

6. สามารถน าความรู้ความสามารถที่มีไปพัฒนาในสายงาน
ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายได้ และมีความปรารถนาที่จะ
น าในสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ให้เกิดข้ึนจริงกับงานท่ีท าอยู่ 
แม้บางครั้งไม่ตรงกับที่เรียนมาแต่ต้องพร้อมที่จะค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับงานที่ท าอย่าง
สูงสุด 

7. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
8. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ (Program solid work) 

ดี 

ให้นักศึกษามั่นใจที่จะน าสิ่งที่เรียน
ไปใช้กับงานที่ต้องเจอในอนาคต 
และท าให้มหาวิทยาลัยใกล้ชิดกับ
ภาคเอกชนมากข้ึน เพราะต้อง
อัพเดทข้อมูลนวัตกรรมใหม่ ๆ กับ
ผู้ประกอบการเพ่ือเอาไปพัฒนา
และปรับปรุงเนื้อหาการเรียนให้
ทันสมัย และตอบโจทย์
ตลาดแรงงานและวิศวกรใน
อนาคต 

2. ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ตั้งใจ
ท างาน และต้องมีความรับผิดชอบ 
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9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

1. ความรักและรับผิดชอบต่องานและต่อองค์กร  
2. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างกลมกลืน  
3. ยึดมั่นในหลักการและหลักวิชาการ ความรู้ความสามารถ

ทักษะทางวิศวกรรมสาขาที่ได้เรียนมา 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. ความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าท า มั่นใจใน

ตนเอง  
6. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน และความพร้อมส าหรับ

เริ่มต้นชีวิตการท างาน   
7. มีความคิดสร้างสรรค์ 

1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
2. ความมั่นใจในตนเอง ความมี

ระเบียบวินัยจะท าให้บัณฑิต
สามารถดึงความรู้ความสามารถที่
เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับองค์กร 

10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 

1. มีวิธีมองปัญหาในเชิงบวก การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
เข้าใจลักษณะงาน และปรับตัวได้ดี 

2. กระตือรือร้น ขยัน อดทน ใส่ใจกับงานที่รับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย 

3. การต่อยอดในความคิด มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4. มีความตั้งใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใช้ความรู้ ความสามารถพัฒนา

หน่วยงาน การน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ช่วยกิจกรรมขององค์กร  
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No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

6. มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
2. มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพ มี

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ในสายวิชาชีพ  
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ 
4. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การน าเสนอ

รายงานและถ่ายทอดงาน และความรู้กับผู้อ่ืนได้  
5. สามารถใช้ Program ประยุกต์กับองค์กร เช่น Auto-cad, 

sketch-up, Excel 
6. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 

และสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือความเป็นรูปธรรม 

1. อยากให้มีการพัฒนาความรู้ในเชิง
ธุรกิจด้วย 

12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 1. มีพ้ืนฐานความรู้เชิงวิศวกรรมเป็นอย่างดี  
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ความ

ขยันอดทนความเชื่อมั่นในตนเอง มีการวางแผนการ
ท างาน 

1. ต้องฝึกการแสดงความคิดเห็นและ
ความกล้าแสดงออก 

2. การมีความคิดเชิงบวก 
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4. มีสัมมาคาราวะ รู้จักกาลเทศะ  มีมนุษย์สัมพันธ์ และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. มีการแสวงหาความรู้ การประยุกต์ความรู้ 

13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 

2. มีทักษะที่ดีด้านภาษาอังกฤษ  

3. เน้นมีความรู้วิชาการพ้ืนฐานก่อนความรู้วิชาการขั้นสูง 

4. บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ท างานแบบ

เชิงรุก 

5. ซื่อสัตย์ สุจริต  

6. มีความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในงาน ไม่

เกี่ยงงาน 

7. มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการประยุกต์ความรู้ที่มีมาใช้ในการ

ปรับปรุงงาน มีความรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยี 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อประสานงานได้ การปรับตัว 

1. อยากให้ engineer รุ่นใหม่ ๆ มี

ทักษะในการน าเสนองาน และมี

ความมั่นใจในการน าเสนอผลงาน 

14 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเซรามิก) 

1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3. มีความเป็นผู้น า และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
4. มีความอดทนและรับผิดชอบในการท างานเป็นส าคัญ 

1. หลักสูตรอบรม ทักษะความเป็นผู้น า 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

37 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5. แก้ไขปัญหาท างานอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งานได้ 

6. เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิดกล้าท า  สามารถน าความรู้ที่
ศึกษามา น ามาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี 

15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. รักองค์กร ไม่เปลี่ยนงานบ่อย พยายามศึกษาหาความรู้
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   

2. มีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา พัฒนาตนเอง มีการหาความรู้
ใหม่อยู่เสมอ   มีมนุษยสัมพันธ์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. มีความกระตือรือร้น เคารพกฎระเบียบ แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ พัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ชอบความ
ท้าทาย และศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้ 

1. อยากให้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ จะมี
ประโยชน์กับตัวนักศึกษามากในการ
ท างาน 

16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีธรณี) 

1. มีความขยัน อดทน 
2. เรียนรู้และพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
3. มีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันเพื่อ

ปฏิบัติงานภาคสนาม 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง 
5. ความรักองค์กร 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

38 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

17 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมธรณี) 

1. มีความเป็นผู้น า มีการวางแผนการท างาน รักษาเวลา 
รับผิดชอบสูง และท างานให้เสร็จตามก าหนด 

2. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่ 
3. เก่งในการแก้ปัญหา มีความคิดก้าวหน้า กล้าลองของใหม่ 
4. มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
5. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ 

เรียนรู้และพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
7. มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน แน่วแน่ ในการท างาน ความอดทน 

เข้มแข็ง 
8. มีความรักองค์กร 

 

18 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมพอลิเมอร์) 

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน  
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์  
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

19 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 1. มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในวิชาชีพของ
สาขานั้น ๆ การประยุกต์สิ่งที่เรียนมาใช้ในงานได้ดี มีการ

1. บัณฑิตจบใหม่จาก มทส ขาดทักษะ
การน าเสนอ การรายงาน การ
สื่อสารต่อองค์กร 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

39 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

วางแผน คิดวิเคราะห์และบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
จะต้องเด่นชัด  

2. มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กล้า
แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก 

3. ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ตั้งใจท างาน  มีวินัยในการท างาน  
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานโดยให้ความ

ช่วยเหลือ มีการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  
5. มีความสามารถในการออกแบบ  
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ไม่เก่ียงงาน เปิดใจเรียนรู้และ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

2. เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  

3. สาขาไฟฟ้าก าลัง ควรมีความรู้เรื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื่องต้น LV, MV, HV 
ว่ามีอะไรบ้าง และท างานอย่างไร 

20 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 

1. มีความสามารถในการท างาน ในส่วนที่ตนเรียนมา ใน
สายงานที่เรียนมา รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ 

2. ใฝ่รู้ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว กระตือรือร้นในการท างาน 
ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการ

ท างาน ตรงต่อเวลา 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น 

1. ควรมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่อ
องค์กร 

2. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

40 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

21 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมยานยนต์) 

1. มีความช านาญในด้านที่เรียนมา น าความรู้ที่เรียนมาต่อ
ยอดกับการท างาน มีทักษะการสื่อสาร 

2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
3. ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
4. มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  อดทน 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีจิตอาสา 

1. บัณฑิตที่จบใหม่ ส่วนใหญ่ขาดความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้สิ่งที่ตนเรียน
กับการท างาน 

2. ควรพัฒนาทักษะในการน าเสนองาน
และทักษะภาษาอังกฤษ 

22 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 1. มีความรู้ มีความอดทนในการเรียนรู้งาน และ ไฝ่หา
ความรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท 

2. มีความรู้ความสามารถ  ตรงสายงาน วามมีระเบียบวินัย
และมีจรรยาบรรณ 

3. ความรู้รอบตัว กล้าคิดท่ีจะท าในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นสาขาท่ีตัวเองเรียนมาเท่านั้น 

4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมในการ
พัฒนางาน สู้งาน ตรงต่อเวลา 

5. มีตวามต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

41 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

23 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม     
โลหการ) 

1. อดทนกับงานและปัญหา ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. รู้จักคิดวิเคราะห์  และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง  
3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเขียนรายงาน 
4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ประพฤติดี มีความ

กระตือรือร้นในการท างาน 
5. มีความรู้ พื้นฐานทางวิชาชีพที่ดี  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์
6. การสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และการท างานเป็นทีม  
7. กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ตัดสินใจและแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ได้ดี 

1. เรียนรู้วัฒนธรรมแบบองค์กร 

24 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 

1. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ 
3. มีการคิดวิเคราะห์ วางแผน บริหารงานที่ดี 
4. สามารถน าวิชาที่เรียนมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน  ใช้

เทคโนโลยีเก่ง 
5. มีความพยายามที่จะเรียนรู้ มีความขยันและศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมอยู่สม่ าเสมอ 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

42 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

6. สามารถออกความคิดเห็นได้ โดยมีความมั่นใจในความรู้ มี
ความคิดริเริ่ม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

7. มีทักษะภาษาอังกฤษ ที่ดี 
8. มีความรักในวิชาชีพ และงานที่ท า กระตือรือร้นในการ

ท างาน 
25 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์) 
1. ขยัน อดทน  
2. มีมิตรไมตรีที่ดี 
3. มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ในการ

แก้ปัญหา 
4. ใฝ่หาความรู้  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่  และสามารถต่อยอด

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเองได้ 

1. เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 

26 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

1. มีการวางแผน การบริหารจัดการงาน และการจัดล าดับ
ทางความคิด สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการ
ท างาน 

2. กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์  
3. มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ

เวลา มีสมาธิ  มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

43 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

4. ความขยันและตั้งใจท างาน มีความอดทน ไม่อ่อนไหว 
จิตใจเข้มแข็ง คิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออก และ
กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง  

5. มีมุมมองด้านเป้าหมาย (มองเป้าหมายเป็นส าคัญ)  13.3
ระเบียบวินัยในการท างาน 

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การท างานและประสานงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

7. มีวุฒิภาวะของความเป็นวิศวกร การเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สถานที่ท างาน มีความเป็นผู้น า 

8. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อองค์กร 

9. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความสามารถอ่ืน ๆ ประกอบกับ
การท างาน 

27 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1. ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ  

2. มีความรู้ทางวิชาการ มีความพยายามในการปฏิบัติงาน 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

44 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

28 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

1. มีความรู้งานที่ได้เรียนมา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานเข้ากับงานท่ีได้รับมอบหมายตามสถานการณ์
ปัจจุบัน  

2. การเป็นนักวิเคราะห์ ช่างสังเกต มีความรอบคอบ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

3. มีน้ าใจ พร้อมช่วยเหลืองานขอองค์กร และงานที่ไม่ใช่ใน
ส่วนของตัวเอง 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ความอดทนต่อแรงกดดันในการ
ท างาน ความขยันขันแข็ง รับผิดชอบงานในหน้าที่ ในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารกับ
เพ่ือนร่วมงานในการท างานได้ 

6. เป็นคนมุ่งม่ัน ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา ใช้
ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เป็น
บุคคลที่หมั่นเรียนรู้และยกระดับความสามารถของตนเอง 

7. รักษากฎระเบียบขององค์กร และรักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   
 
 

1. ควรเน้นทักษะด้านภาษา 
2. เพ่ิมทักษะในการสอนงาน การเป็น

พ่ีเลี้ยง 
3. โดยรวมแล้วทางมหาวิทยาลัยได้

สร้างบุคลากรที่ออกมาเป็นที่
ยอมรับที่ดีครับ 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

45 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ระดับปริญญาโท     

29 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์) 1. มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือมาปรับใช้งานของตนเอง 
สามารถน าความรู้ที่เรียนมาน ามาใช้ได้จริงในการท างาน  

2. เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี 

  

30 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 

1. มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. การน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการท างานได้อย่างดี ท าให้

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการที่ท ามี
คุณภาพมากขึ้น และประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 

4. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
และมีความกระตือรือร้น 

5.  มีการท างานเป็นทีม 

1. ผมว่าบัณฑิตปฏิบัติงานในสาขาท่ี
เรียนมาได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตจากสถาบันอ่ืน ในระดับ
ปริญญาตรี 

31 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมขนส่ง) 

1. อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการท างาน   

32 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 1. ส่งเสริมการใช้งานภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน และเพ่ิมเกณฑ์
ภาษาอังกฤษในการจบการศึกษา 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

46 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

33 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
2. อดทน และมีความพยายาม  
3. หมั่นค้นคว้าหาความรู้มใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์กับการใช้งานหรือ 

technology ที่เปลี่ยนไป 

 

34 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 

1. Think Big  
2. Make It Happen  
3. Do It Together การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. มีความสามารถในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
5. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กร  

ถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือให้เป็นรูปธรรม 
6. การคิดวิเคราะห์ การวางแผนการท างาน 
 

1. อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเน้นทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

 ระดับปริญญาเอก  
35 วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1. ค้นหาความรู้/เรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยตนเองได้ และน ามา

ประยุกต์กับงานได้  
2. สื่อสารดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  
3. ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี  

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

47 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

4. มีเหตุผล ใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อท่ีไม่มีหลักฐาน 
(scientific based thinking reasoning) 

36 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษศึกษา) 

1. ความรู้เชิงวิชาการ  
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
3.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  

37 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

1. มีจิตสาธารณะ รักองค์กร  
2. ท างานกับผู้อ่ืนได้ดี  
3. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
4. สามารถต่อยอดงานวิจัย/รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก 

  

38 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

1. มีเป้าหมายการท างานเพ่ือองค์กรมากกว่าผลประโยขน์
ของตนเอง 

2. มีวินัย เสียสละ ทุ่มเทและรับผิดชอบต่อองค์กร มี 

 

39 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีอาหาร) 

1. เห็นแกประโยชน์และเป้าหมายขององค์กร มากกว่า
ประโยชน์ปละเป้าหมายส่วนตัว 

2. มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่เรียนจบ  
3. มีความซื่อสัตย์ มีความมานะอดทน 

  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

48 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 13 (ต่อ)   

No. หลักสูตร  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

40 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) 1. มีความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการเป็นอย่างดี และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก (อาจารย์)   

1. มทส. ควรเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าไป 
update ข้อมูลทางวิชาการ แนว
ทางการท าวิจัยใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ 

41 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 1. ความรู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
2. มีความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร และมีทักษะภาษาอังกฤษ 
3. มีระเบียบวินัย ความขยันอดทน  
4. มีความคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  

42 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีธรณี) 

1.  ขยัน และอดทน   

43 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

1. รักองค์กร  
2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  

44 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. ภาวะผู้น า ทักษะในการสื่อสาร  
2. การท างานเป็นทีม 

 

 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

49 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 14 สรุปผลการสัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้ใช้งานบัณฑิตเรื่องความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 

2558 จ าแนกตามประเภทของบริษัท  

 หน่วยงานที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา (บัณฑิตระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท าไมมหาวิทยาลัยของท่านจึง
เห็นชอบให้บุคลากรในสังกัด ไป
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส. เป็นบัณฑิต(ศิษย์เก่า) ที่จบ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวิศวกรรมเกษตรและอาหารที่ 
มทส. อยู่แล้ว มาเป็นสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และ
ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท่ี มทส.  

- มทส. มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ ที่ครบครันและทันสมัย ท าให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการจริงได้ 

- มทส. มีความโดดเด่น ด้านสหกิจศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้  

- มทส. มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน และหลักสูตร 
ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตที่จบจาก มทส. ด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จะมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 2 ด้านคือด้านวิศวกรรมเกษตร และด้าน
วิศวกรรมอาหาร ซึ่ งบัณฑิตที่จบจากที่ อ่ืนจะมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการวิจัยที่ดีมาก 
เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติและใช้เครื่องมือจนช านาญ จะเห็นได้จาก
สามารถขอทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- อาจารย์ที่เป็นบัณฑิตที่จบจาก มทส. มีความรู้ความสามารถสูงและ
ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตมีความสามารถด้านการสอน และการบูรณาการความรู้
ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสูง และมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเร็ว โดยได้ผลิตเอกสารต าราเรียนและน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยแล้วสองภาคการศึกษา อยู่ระหว่างการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ทั้ง ๆ ที่ เ พ่ิงจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เพียง 2 ปีเท่านั้น 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

50 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- บัณฑิตที่จบจาก มทส. ได้น าแนวทางการท าสหกิจศึกษาของ มทส. 

ที่มีความโดดเด่นมาเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัย 
- บัณฑิตของมทส. มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการ

ปฏิบัติ  
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิตที่จบ
ระดับปริญญาเอกมี 

- มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติได้ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้
จริงในการท างานได้ 

- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื้อสัตย์ต่อหน้าที่ มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู 

- บัณฑิตทีจ่บระดับปริญญาโทต้องมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเอง
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

- บัณฑิตต้องมีความพร้อมในการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอน 
การท าวิจัยและงานบริหารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องมีความสามารถใน
การบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี 

- ต้องการบัณฑิตท่ีสามารถท างานเป็นทีมได ้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้ มทส. มีในอนาคต 

- หลักสูตรด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหารของมทส. ดีอยู่แล้ว มี
ความพร้อมดีอยู่แล้ว เสนอแนะให้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

- อยากส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการของด้านวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน มทส. เพ่ือที่
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยของมทส. ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขั้น 

 

 หน่วยงานที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา (บัณฑิตระดับปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท าไมมหาวิทยาลัยของท่านจึง
เห็นชอบให้บุคลากรในสังกัด ไป
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- อาจารย์ที่ ภาควิชา จบปริญญาเอก จากมทส. ประมาณ 5 คน  
- เลือกเรียนที่ มทส. เนื่องจาก มทส. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในส่วนของหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์
ประยุกต์ (applied math) และมีอาจารย์ที่สามารถเป็นที่ปรึกษา



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

51 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
วิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หลาย
คน 

- ที่นี่ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านพีชคณิต และ
คณิตศาสตร์วิเคราะห์ แต่ไม่มีอาจารย์ที่สามารถเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้ 

- ที่ภาควิชามีนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ค่อนข้างมาก
ประมาณเกือบ 600 คน มีอาจารย์ประมาณ 30 กว่าคน 

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- อาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมทส. มีความรู้ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ประยุกต์สูง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการประเมินด้าน
การเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก และอยู่ระหว่าง
การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- อาจารย์มีความใจเย็นเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา 

- มีศักยภาพด้านการท าวิจัย เพราะมีปัญหาการวิจัยต่อยอดมาจาก
การเรียนระดับปริญญาเอกที่ มทส. โดยสามารถขอทุนวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

- อาจารย์ที่จบจากมทส. บางท่านมีศักยภาพ ที่สามารถรับเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทได้แล้ว 

- อาจารย์ที่จบจากมทส. มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี สามารถช่วย
สอนวิชาภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ได้ เพราะที่ภาควิชามี
นโยบายการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- ปัจจุบันอัตราอาจารย์ที่ภาควิชาคงที่แล้ว หากจะรับ ก็รับมา
ทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณ อยากได้บัณฑิตที่มีผลงานวิจัยหรือ
หากมีผลงานตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้ มทส. มีในอนาคต 

- อยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาหรือบัณฑิตผลิตผล
งานวิจัยให้มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่นอย่างน้อย 2 บทความ/คน 

- ที่มทส. มีความโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์อยากให้รักษาจุด
แข็งนี้ไว้ 

- อาจพัฒนาหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน การประกันภัยซึ่ง
ก าลังได้รับความนิยม หากเป็นไปได้ให้หาอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านนี้และด าเนินการเปิดสอน 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

52 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- อยากให้เสริมกิจกรรมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกท า โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ท างานกับผู้อ่ืน ช่วยเสริมความมีจิต
อาสา เพราะเม่ือมาท างานจริงต้องท างานบริหารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นหลัก ไม่ได้ท าเฉพาะงานสอนหรืองานวิจัยเพียงอย่างเดียว 

 

 หน่วยงานที่ 3 บริษัทด้านการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงรากฐานเขื่อน รับขุดเจาะส ารวจธรณีวิทยา  

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- เป็นบริษัทขนาดกลางที่ท างานเกี่ยวกับการสร้างฐานรากเขื่อน การ
ท า slope protection โดยรับช่วงงานกับกรมชลประทาน การ
รถไฟ การทางหลวงชนบท และบริษัทจากต่างประเทศ  

- รับบัณฑิตเข้าท างานโดยพิจารณาจากวุฒิที่จบการศึกษา โดย
ปัจจุบัน บริษัทจะเน้นรับบัณฑิตที่จบทางด้านวิศวกรรมธรณีเป็น
หลัก ซึ่งบัณฑิตที่จบจาก มทส. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่
บริษัทต้องการ ปัจจุบันไม่รับเด็กที่จบด้านธรณีโดยตรงแล้ว  

- ปัจจุบันมีบัณฑิตจาก มทส. ท างานกับบริษัท ประมาณ 7-8 คน 
- บริษัทเน้นรับบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี หากมี

คะแนน TOEIC 500 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะบริษัทมี
การรับงานจากบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งมีการท างาน การท า
รายงานและการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อบริษัทต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- บริษัทรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และมีการพิจารณารับนักศึกษา  สห
กิจเข้าท างานต่อกับบริษัท โดยพิจารณาจากทักษะการท างาน
ท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ความมีจิตอาสา เป็นต้น 
ซึ่งบริษัทรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก มทส. เข้าท างานต่อแล้ว 
ประมาณ 2 คน 

- การท างานของวิศวกรธรณีของบริษัท จะท างานเป็นโครงการ เช่น
โครงการสร้างเขื่อน ซึ่งแต่ละโครงการใช้เวลาค่อนข้างนาน 
ประมาณ 2-3 ปี  

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิต มทส. มีความกระตือรือร้นที่จะได้ท างาน 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

53 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- บัณฑิต มทส. มีความลูกทุ่ง ลุย ท างานหน้างานในพื้นที่ได้ดี ท างาน

กลางดิน กลางป่าได้ เพราะสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท
ค่อนข้างล าบาก  

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- บัณฑิต มทส. ยังค่อนข้างอ่อนทักษะภาษาอังกฤษ อยากให้
มหาวิทยาลัยเน้นทักษะนี้ หรือบัณฑิตควรไปลงเรียนภาษาอังกฤษ
ในสถาบันสอนภาษาอย่างเป็นทางการ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- ควรมีการสอดแทรกหรือให้นักศึกษาได้เรียนวิชาทางด้านการ
บริหารจัดการโครงการในชั้นปีที่ 4 ที่นอกเหนือจากความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมธรณี เพราะการท างานจริง จักต้องมีการบริหารจัดการ
โครงการในด้านต่าง ๆ เช่นการบริหารก าลังคน การบริหารเวลา 
การบริหารงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานมากขึ้น 

- ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่บริษัทต้องการ 
เพราะลูกค้าของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งพนักงานจัก
ต้องติดต่อประสานงาน มีการประชุมร่วมกัน การเขียนรายงานผล
การด าเนินงานเป็นภาษาอังกฤษได้ 

- บริษัทอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตรด้านวิศวกรรม
ธรณีของมหาวิทยาลัย โดยเสนอให้บรรจุความรู้ทางด้านวิศวกรรม
ธรณี เช่น ความรู้เรื่องดิน หิน งานฐานราก งานเจาะ งานด้าน 
slope protection เชิงลึกในวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาเรียน และยินดี
รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา 

 

 หน่วยงานที่ 4 ร้านกาแฟที่มีรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- หน่วยงานนี้ มีรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนร้านกาแฟทั่วไปแต่เป็น
กิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพร่วมกับเกษตรกรที่ชุมชนอาข่า 
ชุมชนดอยช้าง ชุมชนแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย และชุมชนแม่ไล 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น และน าผลผลิตกาแฟมาคั่วและขาย 
รวมทั้งการมีหน้าร้านขายกาแฟด้วย โดยเป็นการยกระดับและให้
ความรู้ในการผลิตกาแฟ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

54 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
ถือว่าเป็นต้นแบบขององค์กรเพ่ือสังคมและท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับบ้าน ไปพัฒนา
ต่อยอดการผลิตกาแฟของพ่อแม่ 

- บุคลาการส่วนใหญ่ของร้านจะเป็นชาวเขา แต่ก็เปิดรับบุคลากร
ทั่วไปด้วย เพราะร้านก าลังขยายสาขา  

- บัณฑิตที่จะรับเข้าท างานต้องมีความรู้ความเข้าใจการท างานใน
แบบ Social enterprise และสามารถท างานกับชุมชนได้ เพราะ
ต้องลงพื้นที่ไปท างานกับเกษตรกร 

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตมีความรับผิดชอบสูง ขยัน สู้งาน ลุย และใฝ่รู้หาความรู้ใหม่ 
ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

- บัณฑิตมีความรู้และมีประสบการณ์การท า Social enterprise ท า
ให้ตรงกับความต้องการของร้าน  

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- จุดที่บัณฑิตต้องพัฒนาคือทักษะด้านภาษาอังกฤษเพราะต้อง
ท างาน ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสื่อกสารกับลูกค้า
ชาวต่างชาติ และการต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานของชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- ร้านเปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านกราฟฟิก) และวิศวกรรมเครื่องกล (ช่วย
ในเรื่องการออกแบบหรือการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
กาแฟเพราะโรงงานผลิตไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของไทย) ซึ่งที่นี่
จะได้ท างานจริง ลงพื้นที่ท างานกับเกษตรกรจริง 

- การเสริมความรู้ เกี่ยวกับ Social enterprise หรือด้านการท า
การตลาดแบบ Social enterprise ให้กับนักศึกษา 

 

 หน่วยงานที่ 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน่วยงานของรัฐ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- ปัจจุบันบัณฑิตของ มทส. ท างานเป็นนักวิจัยอยู่ที่ฝ่ายเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยเข้ามาเริ่มแรกในต าแหน่งผู้ช่วย
นักวิจัย 

- การรับบัณฑิตเข้าท างาน พิจารณาจากประสบการณ์และความรู้
ความสามารถในการท าวิจัยและการเคยเป็นผู้ช่วยวิจัย 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

55 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- สถาบันไม่เน้นว่าบัณฑิตต้องจบการศึกษาด้วยเกรดที่สูงมากนัก แต่

เน้นประสบการณ์ในการท าวิจัย หากมีประสบการณ์การเป็น
นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยจะได้รับการพิจารณาก่อน 

- สถาบันมีการวางแผนทิศทางการท างานในอนาคต โดยพิจารณาว่า
ในอนาคตสถาบัน จะเดินไปในทิศทางใด ยังขาดหรือต้องการ
บุคลากรด้านใดก็จะส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นเพ่ือ
รองรับการท างานในอนาคต 

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตมทส. ที่รับเข้าท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท าวิจัย
และเคยเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมาก่อน 
สามารถท างานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมใหม่ 

- บัณฑิตมทส. มีความรับผิดชอบสูง มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งบัณฑิตที่จบ
ระดับปริญญาตรี สถาบันได้ส่งไปเรียนต่อที่ ม.เกษตรศาสตร์ ส่วน
บัณฑิตที่จบระดับปริญญาโท ได้สมัครขอทุนเรียนต่อระดับปริญญา
เอกกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้ว 

- ที่นี่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษาด้วย โดยที่ผ่านมาได้รับนักศึกษาที่
มาสหกิจศึกษากับสถาบันเข้าท างานต่อ เนื่องจากเห็นผลงานที่ท า
ในขณะที่สหกิจศึกษา แสดงให้ เห็นว่าการสหกิจศึกษาเป็น
ใบเบิกทางในการได้งานท าของนักศึกษา หากตั้งใจและสร้างผลงาน
ตอนสหกจิศึกษาได้ดีก็มีโอกาสได้ท างานต่อ 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- การท างานเป็นทีมเป็นเรื่องส าคัญ เพราะที่สถาบันต้องท า
โครงการวิจัยร่วมกัน อยากให้เน้นหรือปลูกฝังให้บัณฑิตท างานเป็น
ทีมมากข้ึน 

- ควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ในการศึกษาวิจัย 
และมีความจ าเป็นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางสถาบันก็
ส่งเสริมและมีทุนให้พนังงานได้ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

- การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว 
เพราะบางหน่วยงานการเติบโตในสายงานก็ต้องเป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- อยากให้สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติมความรู้
ทางด้านพลังงานทดแทน เช่น Biogas, gas fire เพ่ิมเติมให้กับ
นักศึกษา เพราะบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้มีน้อย 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

56 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- อยากให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้มีการฝึกปฏิบัติหรือ

ออกสหกิจศึกษาที่โรงงานแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น เพราะการท าวิจัย
ในห้องปฏิบัติการกับการท าวิจัยในโรงงานจริงมีความแตกต่างกัน แต่
มีปัญหาต่างกัน 

- อยากให้ส่งเสริมความรู้ทางด้าน electronic control อย่างน้อยมี
ความรู้พ้ืนฐานทางด้านนี้  เพ่ือที่จะสามารถท างานหรือสื่อสารกับ
วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

- สถาบัน วว. ก าลังจะเปิดรับบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 หน่วยงานที่ 6 ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (หน่วยงานของรัฐ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- หน่วยงานเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แยกตัวออกมาจาก สวทช. 

- เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ เช่นวัสดุฝังใน (Class 3) รากฟันเทียม และให้บริการทาง
ทันตะกรรมด้วย  

- ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ทดสอบ ทดลองรวมทั้งถ่ายทอดไปสู่
ภาคเอกชนในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ 

- การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดท าระบบคุณภาพ การขอการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ 

- เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานไม่ได้พิจารณาท่ีเกรดมากนัก อย่างน้อย 
2.5 แต่จะพิจารณาวิชาที่บัณฑิตศึกษามา และพิจารณาโครงการที่
บัณฑิตท าตอนจบ  

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตมทส. หัวไว เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี และมีความรู้ในศาสตร์ที่
ศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ดี มีศักยภาพท่ีจะเรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นได ้

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- ความรู้และวิชาที่บัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการจ าเป็นต้องมีคือ
ด้านการจัดการโครงการ (project management) เพราะต้อง
น ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นการวาง
แผนการด าเนินงาน ก าลังคน การจัดท างบประมาณ การบริหาร
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57 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
จัดการต้นทุน การท า SOP และการประสานงานกับบริษัทหรือ
โรงงานผลิต 

- มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพ การขอการรับรองคุณภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ระบบ ISO 

- การท างานเป็นทีม เป็นทักษะที่จ าเป็นเพราะที่ศูนย์งานจะมีลักษณะ
การท างานเป็นทีมหรือต้องติดต่อกับนักวิจัย แพทย์ หรือต้องไปติดต่อ
กับผู้ประกอบการโรงงานต่าง ๆ 

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะต้องมีการติดต่อกับ
หน่วยงานหรือบริษัทที่ขายเครื่องมือจากต่างประเทศด้วย 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- หน่วยงานมีความต้องการบัณฑิตจากหลายหลักสูตรที่มาร่วมเป็น
ทีมงาน เช่น แพทย์ ทันตะแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ ชีววิทยา โดยเฉพาะบัณฑิต
ทางด้าน product design  

- หน่วยงานก าลังต้องการบัณฑิต ด้าน Biomedical engineering 
เพ่ือมาร่วมท าโครงการกับศูนย์ 

- ศูนย์ฯ ต้องการบัณฑิตระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้านวัสดุ
ศาสตร์ เพ่ือดูแลงานด้านการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ การอ่าน
ผลการทดลองทดสอบ 

- ศูนย์อยู่ระหว่างการเปิดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ซึ่ง
ต้องการบัณฑิตท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ 

- ศูนย์ต้องการนักศึกษาฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 หน่วยงานที่ 7 บริษัทที่รับสอนการขับเครื่องบิน รับดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องบิน 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- บริษัทนี้ เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีนักเรียนรุ่นละ 300 คนต่อหลักสูตร ๆ ละ 1 ปี  
และเป็นบริษัทรับซ่อมเครื่องบิน มีพนักงานทั้งสิ้น 200 กว่าคน มี
ส านั กงานใหญ่  อยู่ ที่ กรุ ง เทพมหานคร สนามบินหนองเต็ ง 
นครราชสีมา และที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
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58 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
- บัณฑิตของมทส. ที่จบจากสาขาวิศวกรรมอากาศยาน ท างานอยู่ใน

แผนกวางแผนซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
- เกณฑ์ในการรับไม่ได้พิจารณาท่ีเกรดมากนักคนที่เคยฝึกงานกับบริษัท

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากความประพฤติ ผล
การสหกิจศึกษา หากเป็นที่พอใจก็จะรับเข้าท างานต่อเลย 

- บัณฑิต มทส. ที่บริษัทรับเข้าท างานส่วนหนึ่งเคยฝึกงานกับบริษัท ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการท างานสามารถท างานได้เลย บริษัท
ไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมอีก เพราะนักศึกษาที่มาสหกิจศึกษาจะได้
ท างานจริงเหมือนกับพนักงานประจ า 

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตจากมทส. ที่จบสาขาวิศวกรรมอากาศยานตรงกับความ
ต้องการอยู่แล้ว 

- บัณฑิต มทส. กล้าแสดงออก ไม่เก่ียงงานสามารถท างานได้ทุกอย่าง  
- บัณฑิต มทส. มีศักยภาพ โดยมีบางคนที่เรียนหลักสูตรนักบินและ

สอบเป็นนักบินได ้
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- ด้านภาษาอังกฤษยังอ่อนอยู่เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพราะ
ต้องมีการติดต่อประสานงานซื้อขายวัสดุ ครุภัณฑ์กับชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- อยากให้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานที่เดิมเน้นเฉพาะด้าน 
design ซึ่งเป็นด้านที่ไทยยังไม่มีความแพร่หลาย โดยขอให้เน้นวิชา
และความรู้ที่มีการใช้งานจริงในการท างานให้มากขึ้น เช่นด้านการ
บริหารการบิน (aircraft management) การซ่อมบ ารุงเครื่องบิน 
(aircraft maintenance) เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ใช้จริงเวลาที่
ท างาน 

- อาจให้นักศึกษาได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายการบินแบบเต็ม
รายวิชาเพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้จริงในการท างาน 

- บริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกปี และรับนักศึกษาใน
สาขาอ่ืน ๆ ด้วยที่ไม่ใช่แค่สาขาวิศวกรรมอากาศยาน เช่นด้านการ
จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านโลจิสติกส์ 
และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- บริษัทจะมีแผนการขยายงานด้านการซ่อมบ ารุงไปที่โคราชซึ่งมีความ
ต้องการบุคลากรอีกมาก 
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59 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

 

 หน่วยงานที่ 8 บริษัทผลิตอุปกรณ์ให้ก าเนิดก๊าซของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- บริษัทเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ให้ก าเนิดก๊าซของถุงลมนิรภัยใน
รถยนต์ ก่อตั้งมากว่า 15 ปี เป็นบริษัทของญี่ปุ่น มีพนักงาน
ประมาณ 1,300 คน  

- เนื่องจากเป็นบริษัทใหม่จึงยังมีชื่อเสียงไม่เท่าบริษัทชั้นน าใน
ประเทศไทยเช่น ปตท. เครือซีเมนต์ไทย โดยในขณะนี้บริษัทก าลัง
อยู่ ระหว่ า งการท า  branding โดย เฉพาะในกลุ่ มนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัย เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษามาฝึกงาน สหกิจศึกษา และ
ร่วมงานกับบริษัทให้มากขึ้น  

- เกณฑ์ในการรับบัณฑิต จะพิจารณาที่หลักสูตรและสาขาวิชาที่
บัณฑิตจบมาเป็นหลัก โดยสาขาวิชาที่บริษัทต้องการมากในช่วงนี้ 
คือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (programmer) โดยไม่ได้พิจารณาเรื่อง
เกรดมากนัก และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ก็
เพียงพอ โดยบริษัทมีสวัสดิการและมีการส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสได้เรียนและพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ โดยการให้ทุน
เรียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจ รวมทั้งมีการจ้าง
อาจารย์มาสอนภาษาในบริษัทด้วย 

- นักศึกษาที่มาสหกิจศึกษากับบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้ท างานต่อกับบริษัทสูง 

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิต มทส. มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่
เสมอเ พ่ือน ามาใช้กับงานและการพัฒนางานที่ท า มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 

- มีความรู้ความสามารถทางด้านแมคคาทรอนิกส์ที่ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท หรือบัณฑิตที่จบสาขาอ่ืน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า 
ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมทางด้านแมคคาทรอนิกส์ 

- บัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความขยัน เข้ากับคน
ง่าย เป็นมิตร รวมทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อยากให้รักษา
คุณสมบัติที่ดีตรงนี้ไว้ เพราะบริษัทญี่ปุ่นจะเน้นและให้ความส าคัญ
กับเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ระเบียบวินัย เป็นอย่างมาก  



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  

60 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 
ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- สิ่งที่อยากให้พัฒนาและ เตรียมความพร้อมคือความรู้ความ
เชี่ยวชาญในโปรแกรม ด้าน Solid work โปรแกรม PLC และ
ความรู้ที่ก าลังเป็นที่ต้องการมาก ๆ คือ โปรแกรม Lab view ซึ่ง
เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นล่าสุด และใช้งานง่าย 

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม โดยบริษัทให้
ความส าคัญกับทักษะด้านภาษาอย่างมาก ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่น โดยการส่งเสริมให้ทุนพนักงานไปเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมทั้งการเรียนที่สถาบันสอนภาษาและการเรียนออนไลน์ 
รวมทั้งการจ้างอาจารย์มาสอนท่ีบริษัท 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- บริษัทมีความต้องการนักศึกษาสหกิจศึกษาด้าน แมคคาทรอนิกส์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างมาก 
เพราะมีโครงการที่ต้องการให้นักศึกษาและพนักงานได้ท าอยู่ 

- ความรู้และความเชี่ยวชาญที่อยากให้บัณฑิตมีคือ ด้าน Solid work 
โปรแกรม PLC และความรู้ที่ก าลังเป็นที่ต้องการคือ โปรแกรม Lab 
view หากนักศึกษาหรือบัณฑิตมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- หากเป็นไปได้อยากให้สอนวิชาด้าน pyrotechnic ซึ่งปัจจุบันใน
ประเทศไทย วิชานี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก 

- อยากให้บัณฑิตมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทเองก็พยายามหาเวทีหรือสร้างเวทีให้
นักศึกษาได้แข่งขันกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะทางด้าน
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยของรถยนต์และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทสร้างสายการผลิตใหม่ ๆ ได้ 

 

 หน่วยงานที่ 9 บริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น hard 
disk cloud ที่มีความจุสูง สินค้าส่งออกต่างประเทศ 100% ลูกค้า
เช่น facebook google youtube netflix เป็นต้น 

- มีพนักงานกว่า 11,000 คน ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายการผลิต และมีวิศวกร 
ประมาณ 360 คน 
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รายงานผลการวิจัยสถาบัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- วิศวกรที่ท างานกับบริษัทจะต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้  ท า

หน้าที่ดูแลเครื่องจักร มีความรู้ทางด้าน Automation  
- งานด้านวิศวกรที่ต้องการ แบ่งเป็น สองด้านคือ 1) ด้านการผลิต 

ต้องการบัณฑิตด้านแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล โดยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้ขั้นตอนการท างานของเครื่องจักร 
แก้ปัญหาหน้างานได้ 2) งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการ
บัณฑิตทางด้าน electrical design วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยควร
มีความรู้ด้าน ระบบไฟฟ้า โปรแกรม ภาษา c c+ Java โปรแกรม 
PLC เป็นพื้นฐานในการท างาน 

- เกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้าท างาน จะพิจารณาที่ทัศนคติ และ
ทักษะทางวิชาชีพ เป็นหลัก โดยในส่วนของทัศนคติ นั้น จะต้องมี 
positive thinking ส า ม า ร ถ ท า ง า น เ ป็ น ที ม ไ ด้  เ ป็ น มิ ต ร มี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน  

ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิต มทส. ที่ท างานกับบริษัท ร้อยละ 90 มี positive thinking 
สามารถท างานเป็นทีมได้ เป็นมิตร มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 

- ต้องการบัณฑิตที่ไม่เน้นเรียนอย่างเดียว ควรมีการเข้าร่วมหรือท า
กิจกรรมระหว่างเรียนด้วย 

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- ทักษะภาษาอังกฤษ ขอแค่กล้าพูด กล้าที่จะสื่อสาร เพราะต้องใช้ใน
การท างานประจ าวันภายในบริษัท ต้องสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ หรือบางต าแหน่งต้องมีการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานหรือติดต่องานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในต่างประเทศ 

- ฝากถึงนักศึกษาที่จะมาสหกิจศึกษากับบริษัท ไม่ต้องกลัวเรื่องการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพราะบริษัทเน้นแค่นักศึกษาสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็เพียงพอแล้ว 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- บริษัทก าลังต้องการบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เนื่องจากมี
บัณฑิตด้านนี้ค่อนข้างน้อย) 

- งานทางด้านเครื่องจักร จะเน้นการท างานที่เป็น Automation มาก
ขึ้น งานด้านนี้จะมีการน า robot เข้ามาช่วยท างาน และมีการลด
พนักงานฝ่ายผลิตลง ดังนั้นจึงมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้
ทางด้าน Automatic อย่างมาก 

- บริษัทต้องการบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมี เพ่ือมาท าหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) และวิเคราะห์กรณี drive fail 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- ควรเสริมทักษะด้านการแก้ปัญหา (problem solving) เช่นการ

ใช้เครื่องมือ six sigma การสรุปและการรายงานปัญหา และมีแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก 

- วิชาที่ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด และของบริษัทนี้ด้วยคือ วิชา
ทางด้าน data science เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีจ านวนมาก โดยมหาวิทยาลัยอาจเสริมเข้าไปในหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

 

 หน่วยงานที่ 10 บริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ (Printer) และโทรสาร (FAX) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- สิ นค้ าหลั กของบริษัท  คื อ เครื่ อ ง  printer multifunction พ่ี
พนักงานประมาณ 6,000 คน  

- เกณฑ์ในการรับพนักงานในแผนกน าเข้าส่งออก คือจะรับบัณฑิตที่
จบด้าน logistic โดยตรงเป็นหลัก โดยมีความรู้ทางด้านการ
น าเข้าส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร custom free 
Zone BOI การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมและบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง milk-run คือระบบการผลิตเพ่ือช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่งสินค้า เป็นต้น 

- คนที่ผ่านการสหกิจศึกษามาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
ลักษณะเด่นของบัณฑิต มทส. 
หรื อลั กษณะที่ มี ภ ายหลั งจบ
การศึกษาจาก มทส. 

- บัณฑิตมทส. ที่ผ่านสหกิจศึกษาจะมีความได้เปรียบกว่าคนอ่ืน 
โดยเฉพาะคนที่เคยไปสหกิจศึกษากับบริษัทขนส่งทางด้านเรือหรือ
เครื่องบิน เพราะพนักงานเหล่านี้สามารถเริ่มท างานจริงได้เลย  

- จุดเด่นของบัณฑิต มทส. คือ มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก 
เป็นคนรุ่นใหม่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะที่นี่มีการสลับงานให้พนักงานท า มี
การน าประสบการณ์จากการสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้ในงาน  

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- สิ่งที่อยากให้บัณฑิตพัฒนาเพ่ิมเติมคือ ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะ
ตอนที่สัมภาษณ์เข้าท างาน ผู้บริหารที่สัมภาษณ์เข้าท างานเป็นชาว
ญี่ปุ่น และการท างานส่วนใหญ่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การส่ง 
email ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น การ
ประสานงานกับบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ เช่นประเทศ
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เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสเติบโต
ในสายงานได้ดีกว่า 

- อยากให้บัณฑิตหาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้าน logistic และน ามาแบ่งปันกันในที่ท างาน เช่นระบบในการ
ออก Invoice ระบบในการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการลด 
milk-run เป็นต้น 

- อยากให้พนักงานแผนกน าเข้าส่งออกสามารถมองภาพรวมของ
บริษัทได้ สามารถเชื่อมโยงงานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ไม่ใช่
แค่ความรู้ด้าน logistic เพียงอย่างเดียว น าไปสู่การลดต้นทุนและ
การปรับปรุงการท างาน 

- อยากให้บัณฑิตได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ logistic เพ่ิมเติม 
เพราะมีกฎหมายใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ เพราะหากมีความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก ก็จะสามารถช่วยบริษัทลดต้นทุนการ
ขนส่งในบางส่วนลงได้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- ช่วงที่ผ่านมามีการหารือกันระหว่างบริษัทกับ อาจารย์ที่ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมวิชาที่เรียนและการพัฒนา
หลักสูตรที่มีส่วนร่วมโดยบริษัทมากขึ้น การเสริมวิชาความรู้ที่ได้ใช้
งานจริงในที่ท างาน 

- บริษัทมแีผนที่จะเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้  
- บริษัทต้องการรับบัณฑิตด้าน แมคคาทรอนิกส์ หลายอัตรา หรือคนที่

มีความรู้ทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า ผสมกัน รวมทั้งด้าน robot, 
Automatic ด้วย  

- บริษัทก าลังรับสมัครหัวหน้างานที่ท าหน้าที่คุม line การผลิต จ านวน
มาก 
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 หน่วยงานที่ 11 ธุรกิจด้านเกษตรกรรมเชิงท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงความหลากหลายทั้ง รีสอร์ท ฟาร์ม

เพาะเห็ด ร้านจ าหน่ายสินค้าแปรรูป 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่านมีเกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้า
ท างานกับบริษัทอย่างไร เหตุใด
ท่านจึงรับบัณฑิตจาก มทส. เข้า
ท างาน พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

- เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปเห็ดแบบครบวงจรและเปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านเห็ดส าหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชมด้วย  

- บัณฑิต มทส. ที่เคยรับเข้าท างานจบทางด้านเทคโนโลยีอาหาร อยู่
แผนกการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- เกณฑ์ในการรับบัณฑิตเข้าท างาน บัณฑิตต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่จ าเป็นต้องอยู่แต่มีห้องปฏิบัติการ
เท่านั้น มีความสนใจการผลิตเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
มีความรู้เรื่องการตลาด และบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ได ้

ลักษณะที่อยากให้บัณฑิต มทส. 
ปรับปรุง 

- บัณฑิตควรมีความรู้ทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร การวางแผนการผลิต การหมุนเวียนและแปรรูปผลผลิต การ
แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี 

- บัณฑิตควรมีความรู้เพ่ิมเติมในส่วนของมาตรฐานด้านอาหารและยา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้สารธรรมชาติ หรือใช้สาร
ที่องค์การอาหารและยา ยอมรับ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร/ 
สาขาวิชา /มหาวิทยาลัยที่อยาก
ให้มีในอนาคต 

- บริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีอาหารด้วย 
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ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทุกระดับการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการส ารวจทางไปรษณีย์ได้รับตอบกลับจ านวน 
311 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.68 จากจ านวนที่ส่งออกทั้งหมด ใช้เกณฑ์การประเมินก าหนดเป็น 5 ระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า 

ผู้ใช้งานบัณฑิตที่ด าเนินการประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับต้น (ร้อยละ 31.19) ท างานใน
หน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 82.96) ประเภทของหน่วยงานเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21.86) มีพนักงาน
ในองค์กร มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 59.81) หน่วยงานเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 60.45) และมองว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา (ร้อยละ 87.14)  

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรุ่นปีการศึกษา 2558 พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ภาพรวม ทุกระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) รองลงมา คือ ด้านความรู้ (4.37) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (4.32) ด้านทักษะทางปัญญา (4.23) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.19) ตามล าดับ  

ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุก
ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2553-2554 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านภูมิธรรม (4.49) รองลงมา คือ ด้านภูมิฐาน (4.32) 
ด้านภูมิรู้ (4.25) และด้านภูมิปัญญา (4.24) ตามล าดับ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ท างานในกลุ่มบริษัทข้าม

ชาติ กลุ่มบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET100) พบว่า บัณฑิต มทส. ท างานใน

บริษัทดังกล่าวข้างต้น จ านวน 273 คน โดยมีตัวอย่างชื่อบริษัท เช่น บริษัท CPF บริษัท AIS และบริษัท True 

เป็นต้น โดยในจ านวนนี้มีนายจ้างของผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจกลับมาจ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.27 ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามเกณฑ์ TQF พบว่าใน

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.50) เมื่อพิจารณาผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.30 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภูมิธรรม (4.53) 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบัณฑิตฯ มีความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคุณลักษณะที่เป็น
จุดเด่น/จุดแข็ง คือ ความขยัน อดทน สู้งานหนักเอา เบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน มีความมุ่ งมั่นในการท างาน กล้า

สรุปผลการวิเคราะห์ 
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แสดงออก และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการวิจัยที่ดีมากในส่วนของ
คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
อยากให้มหาวิทยาลัยเสริมความรู้หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด ทักษะในการน าเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้ท าตาม 
นักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษามีโอกาสได้งานท ามากขึ้น อยากให้รักษาจุดแข็งนี้ไว้ให้ดีต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือด้านวิชาการและการท างานกับภาคธุรกิจให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะหรือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิ ตมี
ความรู้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมมากข้ึน 
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กัลยา วาณิชย์บัญชา (2545). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2554). การประเมินคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจตามมุมมองของ
ผู้ ใช้ งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจ าปี  2555.  รายงานผลการวิจัยสถาบัน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต 

รุ่นปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  
 

69 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

แบบสอบถามวิจัยสถาบัน 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มทส. รุ่นปีการศึกษา 2558 

 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
และลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ 

ค าชี้แจง โปรดขีด  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นค าตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหข้้อมูลและองค์การ 
1. วุฒิการศึกษาของท่าน      1.1 ต่่ากว่าปริญญาตรี  1.2 ปริญญาตรี  1.3 ปริญญาโท  1.4 ปริญญาเอก  
2. ต่าแหน่งของท่านในปัจจุบัน   2.1 พนักงาน/เจ้าหน้าที่   2.2 ผู้บริหารระดับต้น  

 2.3 ผู้บริหารระดับกลาง   2.4 ผู้บริหารระดับสูง 

3. ลักษณะหน่วยงานของท่าน  3.1 ราชการ   3.2 เอกชน        3.3 รัฐวิสาหกิจ  
    3.4 หน่วยงานในก่ากับของรัฐ/องค์กรมหาชน   3.5 องค์การไม่แสวงหาก่าไร  

4. หน่วยงานของท่าน จัดอยู่ในกลุ่มใด (สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 4.1  เทคโนโลย ี(ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส/์อุปกรณส์มารท์/หุ่นยนต)์       4.2  ทรัพยากร (พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/เหมืองแร่)  

  
 4.3  อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง/โยธา)   
 4.4  สินค้าอุปโภคบริโภค (แฟช่ัน/ของใช้ในครัวเรือน-ส่านักงาน/ของใช้ส่วนตัว-เวชภัณฑ์)    
 4.5  บริการ (พาณิชย์/สื่อ/การท่องเที่ยวฯ/ขนส่ง-โลจสิติกส์/ออกแบบเชิงสร้างสรรค์)  
 4.6 สินค้าอุตสาหกรรม (ยานยนต์/วัสดุอุตสาหกรรม-เครื่องจักร/บรรจุภัณฑ์/กระดาษ-วัสดุสิ่งพิมพ์/ปิโตรเคมี-เคมีภัณฑ์/พอลิเมอร์/

เหล็ก)  
 4.7  ธุรกิจการเงิน (ธนาคาร/เงินทุนและหลักทรัพย์/ประกันภัย-ประกันชีวิต)   
  4.8  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ธุรกิจการเกษตร/อาหาร-เครื่องดื่ม)   
 4.9  ดิจิทัลเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร/์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)    
 4.10 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์/พยาบาล/สาธารณสขุ/วิทย์-กีฬา)  
 4.11 บริการสาธารณะ (การศึกษา/สาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)         
 4.12 กิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  4.13 อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 

5. จ่านวนพนักงานในองค์กรของท่าน  5.1 น้อยกว่า 50 คน   5.2 ระหว่าง 50 – 200 คน   5.3 มากกว่า 
200 คน 

6. หน่วยงานของท่านเคยรับนศ.สหกิจศึกษาของ มทส.หรือไม่  6.1 เคย  6.2 ไม่เคย  6.3 ไม่ทราบว่าสหกิจ
ศึกษาคืออะไร 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (ผู้ใต้บงัคับบัญชา) ที่ส าเรจ็การศึกษาจาก มทส. 
7. ชื่อ-สกุลพนักงานที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส.  (ซึ่งท่านประเมินคุณลักษณะและความสามารถในครั้งนี้)  

  «ชื่อ»  «สกุล»  «สาขาวิชา»  «ระดบัการศึกษา» 

8. พนักงานคนนี้ปฏบิัติงานตรงกับสาขาวชิาที่สา่เร็จการศึกษา  8.1 ตรง   8.2 ไม่ตรง 
(ระบุ)......................................................    

9.  พนักงานคนนี้มีอายุงาน  9.1 น้อยกว่า 6 เดือน  9.2 ระหว่าง 6 - 12 เดือน  9.3 ระหว่าง 1 - 2 ปี 9.4 
มากกว่า 2 ป ี

10. พนักงานคนนี้เร่ิมงานดว้ยตา่แหน่ง  10.1 พนักงาน/เจ้าหน้าที่   10.2 ผู้บริหารระดับต้น  
 10.3 ผู้บริหารระดับกลาง   10.4 ผู้บริหารระดับสูง 

11. ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานคนนี้    11.1 พนักงาน/เจ้าหน้าที่   11.2 ผู้บริหาร
ระดับต้น 

      ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า    11.3 ผู้บริหารระดับกลาง   11.4 ผู้บริหาร
ระดับสูง 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในความสามารถ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส.  
12. พนักงานคนนีมี้คุณลักษณะและความสามารถในระดับใด 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 1. ความซื่อสัตย์ สุจริต      
2. ความมีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน      
3. ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา      
4. การมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ      
5. การมีจิตบริการ/จิตสาธารณะ      
6. ความขยัน อดทน      
7. ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ      
8. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
9. การประยุกต์ใช้ความรู้      
10. การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
11. การวางแผนการท่างาน      
12. การคิดวิเคราะห์      
13. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
14. การบริหารจัดการงาน      
15. การท่างานร่วมกับผู้อื่น      
16. ความเชื่อมั่นในตนเอง      
17. ความมีมนุษยสัมพันธ์ (มีไมตรีจิตที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และคนทั่วไป)      



 

งานวิจัยสถาบนัและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน  
 

71 
รายงานผลการวิจัยสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2558 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. ความเป็นผู้น่า      
19. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
20. ทักษะในการสื่อสาร       
21. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ      
22. ทักษะในการเลือก/ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ/คณิตศาสตร์      
23. ความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ (มีอิสระ สามารถคิดและท่าตามมโน

ธรรมและอุดมการณ์) 
     

24. ศักยภาพในการเป็นนักวิทยาศาสตร/์วิทยาศาสตร์สุขภาพ/นักเทคโนโลยี      
25. โดยรวมพนักงานคนนีม้ีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการ/ความ

คาดหวังของหน่วยงานของท่าน 
     

26. โดยรวมพนักงานคนนี้มีคุณลักษณะ/ความสามารถเป็นที่พึงพอใจ      
13. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญต่อองค์กรของท่าน คือ 

 13.1 
..................................................................................................................................................................................... 

 13.2 
..................................................................................................................................................................................... 

 13.3 
..................................................................................................................................................................................... 
14. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

.............................................................................................................................................................................................  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี ้ท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 

หากท่านมีข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ: นายวัลลพ  ล้อมตะคุ โทร. 0-4422-4053 Fax. 0-4422-4050 E-mail: wanlop@sut.ac.th 
 

 

 


