
แผนภาพขั้นตอนรายงานวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

ขออนุมัติโครงการ 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ีท างานของบัณฑิต
จากการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต 

ครั้งท่ี 2 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูล/รายงาน 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

รวบรวมและตรวจสอบสถานภาพการส่งกลับ 
 

คณะที่ได้ข้อมูลต่ ากว่าเป้าหมาย 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลในระบบ 
2. จัดท าตารางและเขียนรายงาน 
 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

ประสานงานกับโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์ต้นฉบับ 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
- เผยแพร่ข้อมูลในรูปของเอกสาร
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

พิจารณาความสมบูรณ์ 
ของข้อมูล กรณีที่ 2 : 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
     กรณีที่ 1 : 
ข้อมูลครบถ้วน 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
ตรวจสอบข้อมูลโดยสืบค้นจาก

ท าเนียบสถานท่ีท างาน/
อินเตอร์เน็ต 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

จัดท าแบบฟอร์มข้อมูลเพ่ือโทรศัพท์ 
สอบถามบัณฑิตเพิ่มเติม 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
1. จ้างนิสิตโทรศัพท์สอบถามข้อมูล

สถานท่ีท างาน 
2. ควบคุมการท างานของนิสิต 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ท่ีได้จากการโทรศัพท์ 

รวมข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

น าข้อมูลต้ังต้นเข้าสู่ระบบ 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อเตรียมใช้
ในการส่งออก 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

1.จัดพิมพ์แบบประเมิน
2.จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
 ตอบแบบประเมิน  

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
จัดส่งแบบประเมินพร้อมติดแสตมป์  
ให้นายจ้างส่งกลับ ภายใน 3 สัปดาห์ 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 
 

บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินลงระบบ 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

ประสานงานกับคณะให้
ติดต่อบัณฑิตและส่งแบบ

ประเมินเพิ่มเติม 

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน 

พิจารณา 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันฯ 

พิจารณา 

ปรับปรุง / แก้ไข
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยสถาบัน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลในระบบ 
2. จัดท าตารางและเขียนรายงาน

ผู้อ านวยการ 

พิจารณา 

ปรับปรุง / แก้ไข
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยสถาบัน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลในระบบ 
2. จัดท าตารางและเขียนรายงาน



 

 
 

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๕/ว. ๐๓๓๑ 

 

 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

 ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน 
 
เรียน  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการผลิตบัณฑิต  จึงได้จัดท าโครงการวิจัยคุณภาพของบัณฑิตขึ้น  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตรและน าไปสู่การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต กรุณาให้
ข้อมูลบัณฑิตที่ท างานในบังคับบัญชา/ท างานเกี่ยวข้องกับท่าน  โดยเลือกตอบแบบประเมินได้ ๒ ช่องทาง คือ วิธีสแกน QR 
Code ผ่านระบบสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต หรือ วิธีกรอกแบบประเมินพร้อมส่งกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 อนึ่ง  การตอบแบบประเมินคร้ังนี้จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน/หน่วยงานของท่าน เนื่องจากการรายงานผล
การศึกษาจะแสดงเป็นภาพรวมและรายหลักสูตร และหากบัณฑิตที่ท่านก าลังประเมิน ได้ลาออกจากสถานที่ท างาน ท่าน
ยังคงสามารถประเมินได้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินและส่งกลับภายในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใครขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   
 
  ขอแสดงความนับถือ 

 

                     
 

(นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน)์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
กองแผนงาน   ส านักงานอธิการบดี   
โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๖๔๔๗๐๙ 
โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๑๖๐ 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjo2oKboqPeAhUmR48KHevYD7IQkeECCCgoAA
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ค าช้ีแจง    

กรุณากรอกขอ้มลูตามความรูส้กึของท่านต่อบณัฑติทีท่ างานร่วมกบัท่าน โดยสามารถเลอืกวธิกีารตอบแบบประเมนิได ้ดงันี้ 
1.  โดยวธิสีแกน QR Code ดา้นมุมขวาบนของแบบประเมนิ   หรอื 
2.  กรอกแบบประเมนิ และโปรดสง่กลบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ภายในวนัท่ี  24  เมษายน พ.ศ.  2563 
  
 

*** ในกรณีท่ีบณัฑิตลาออกจากสถานท่ีท างาน ท่านยงัสามารถประเมินได้เช่นกนั *** 

2.  ระยะเวลาทีบ่ณัฑติปฏบิตังิานกบัท่าน.........................ปี.........................เดอืน 
 

l 
 
 

ค าช้ีแจง  กรุณากาเครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมของบณัฑติทีท่่านเหน็มากทีสุ่ด 
 
 

 ระดบัพฤตกิรรม 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ มากทีสุ่ด/

บ่อยทีสุ่ด 
(5) 

มาก/ 
บ่อยมาก 

(4) 

ปานกลาง/
บ่อย  
(3) 

น้อย/ 
ไม่บ่อย 
 (2) 

น้อยมาก/ 
ไม่บ่อยเลย 

(1) 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม      
 1.1 มนี ้าใจ ช่วยเหลอื แกปั้ญหาและเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน      
 1.2 ขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการท างาน      
 1.3   เสยีสละและรบัผดิชอบ เพื่อประโยชน์ของสว่นรวม      
 1.4  ส านึกด ีมสีมัมาคารวะ และซื่อสตัย ์      
 1.5   เคารพกฎระเบยีบ สามคัค ีมวีนิัย      
2. ด้านความรู้      
 2.1  มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า        
 2.2  สามารถตคีวาม ขยาย/ย่อความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้      
 2.3 สามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกตก์บังานทีท่ าหรอื 
   สถานการณ์ใหม่ๆ 

     

 2.4 มกีารน าความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท างาน นอกเหนือจาก 
      ความรูท้ีเ่รยีน 

     

3. ด้านทกัษะทางปัญญา      
 3.1 มคีวามคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบและมเีหตุผล      
 3.2  เมื่อมปัีญหาในการท างาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการ 
    ตดัสนิใจได ้

     

  3.3  สามารถน าความรูท้ีห่ลากหลายมาแกปั้ญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
       และถูกต้องเหมาะสม 

     

 3.4  มกีารสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง      
       

 แบบประเมินคณุภาพบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตอนท่ี 1 ความคิดเหน็เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิตท่ีท่านประเมิน     

«url QR Code» 

 

1. บณัฑติทีท่่านก าลงัประเมนิชื่อ..........................................................นามสกุล................................................................................  
 รหสันิสติ........................................................................................... จบจาก ...................................................................................  
 ชื่อหลกัสตูร......................................................................................................................................................................................  
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 ระดบัพฤตกิรรม 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ มากทีสุ่ด/

บ่อยทีสุ่ด 
(5) 

มาก/ 
บ่อยมาก 

(4) 

ปานกลาง/
บ่อย  
(3) 

น้อย/ 
ไม่บ่อย 
 (2) 

น้อยมาก/ 
ไม่บ่อยเลย 

(1) 
4.  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ      
4.1  ใหค้วามร่วมมอืในการท างานเป็นกลุ่ม      
 4.2  มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน      
 4.3  มภีาวะผูน้ าเมื่อมปัีญหาในการท างานเป็นกลุ่มรูจ้กัการประนีประนอม       
 4.4  มคีวามมุ่งมัน่พฒันาตนเองและรบัผดิชอบ      
 4.5  การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง      
5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 5.1  สามารถใชค้วามรูท้างสถติแิละตวัเลขในการวเิคราะห ์แปลผลและ 

   แกปั้ญหา 
     

 5.2  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟัง พูด อ่าน และเขยีนไดอ้ย่าง  
   เพยีงพอต่อการใชง้าน  

     

 5.3  สามารถใชภ้าษาไทย ทัง้ฟัง พดู อ่าน เขยีน ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค์      
 5.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมและสื่อสารไดเ้ป็นอย่างด ี      

 
 
 
 

 
ค าช้ีแจง   กรุณากาเครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด 
 

ประเดน็ ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

 ด้านคณุธรรม จริยธรรม      
1. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ      
2. มนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน       
3. มรีะเบยีบวนิัยในการท างาน      
4. มคีวามขยนัอดทน      
5. การตรงต่อเวลา      
6. ความสามารถแกปั้ญหา โดยค านึงถงึความรูส้กึของผูอ้ื่น       

 ด้านความรู้      
1.  มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน      
2.  มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู      
3.  มคีวามสามารถในการน าเสนองานทีท่ า      
4.  มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีท่ า      

 ด้านทกัษะทางปัญญา      
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน      
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่      
3. คดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผลและเป็นระบบ       
4. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ ทีห่ลากหลาย และน ามาใชแ้กปั้ญหา

อย่างสรา้งสรรคแ์ละถูกตอ้งเหมาะสม 
     

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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   (ต่อด้านหลงั)   หน้า 4    

 

 ระดบัความพงึพอใจ 
ประเดน็ มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

  ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ      
1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม      
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ า      
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่ า      
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่ า      
 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข      
2. การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร/์สถติใินการศกึษาและแกปั้ญหา      
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      
4. มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการสือ่สารและน าเสนอ      

 

 

 
 

ค าช้ีแจง   กรุณาเลอืกลกัษณะของบณัฑติทีท่่านต้องการรบัเขา้มาท างานในองค์กรมากทีสุ่ด  เรยีงล าดบัที ่1 ถงึ ล าดบัที ่10    
               (เลือกเพียง 10 รายการ) 
 

ล าดบั
ที ่

ลกัษณะของบณัฑติ  
ล าดบั
ที ่

ลกัษณะของบณัฑติ 

 1.  ความซื่อสตัยส์ุจรติ   12. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
 2.  ความมนี ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน         และแกปั้ญหา 
 3.  ความมรีะเบยีบวนิัยในการท างาน   13. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได้ 
 4.  ความขยนัอดทน   14. ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
 5.  การตรงต่อเวลา   15. การแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า 
 6.  ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน   16. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า 
 7.  ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู   17. การบรหิารจดัการงานทีท่ า 
 8.  ความสามารถในการน าเสนองานทีท่ า   18. ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
 9.  ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า   19. การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 10. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน        กบังานทีท่ า 
 11. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่   20. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
    21. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
  

 

   

  
 
 
 
 
 

 
 
 

ตอนท่ี 3   ลกัษณะของบณัฑิตท่ีท่านต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร 
 

ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 



4 

 

 
 
1. เพศ                  1)  ชาย                2)  หญงิ 
 

2. ความเกี่ยวขอ้งกบับณัฑติ              1)  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงาน                   2)  หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง  
      

                                                      3)  เพื่อนร่วมงาน / รุ่นพี ่ในฝ่าย / แผนก                 4)  อื่นๆ (ระบุ)............................. 
 

3. ประสบการณ์การท างานของท่านในต าแหน่งปัจจุบนั.....................ปี..................เดอืน 
 

4. ประเภทของหน่วยงานทีท่่านท างานอยู่           1)  รฐับาล               2)  รฐัวสิาหกจิ             3)  องคก์รอสิระ / มลูนธิ ิ/ สมาคม                 
 

                                                                           4)  เอกชน              5) อื่นๆ ระบุ...................................................................  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

กรุณาส่ง 
 

                            กองแผนงาน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

                            เลขที ่50   อาคารสารนิเทศ 50 ปี   ช ัน้ 7 
 

                                  ถนนงามวงศว์าน  แขวงลาดยาว 
 

                              เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 

ตอนท่ี 5  ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

      

     

      

      

       

   

   




