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บทสรุปผูบริหาร 
 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
อันจะเปนผลสะทอนกลับใหสถาบันนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ี
พึงประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน วัตถุประสงคในการสํารวจเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู ใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  ซ่ึงผลการสํารวจดังกลาวสถาบันจะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตหรือตลาดแรงงานตอไป 
 การสํารวจครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษและ
ระดับปริญญาเอกจากสถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 2,935 คน และ
ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตหรือนายจาง จํานวน 2,537 ฉบับ ไดแบบสอบถามคืนกลับมาจํานวน 1,050 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 35.8 ของนายจางท่ีตอบแบบสอบถามตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ซ่ึงจัดกลุมการ
วิเคราะหออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.48) 
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.33) 
3. ดานทักษะทางปญญา อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.34) 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 

4.52) 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับพอใจ 

(คาเฉลี่ย = 4.37) 
 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน ใน
ภาพรวมอยูในระดับพอใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซ่ึงจัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.48) 
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.33) 
3. ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม                

อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.38)  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

รายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” ประจําปการศึกษา 2557 กลุมงานวิจัยและ
พัฒนา กองแผนงาน จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ซ่ึงแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยครอบคลุม 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน โดยครอบคลุม 3 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดาน
ภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม  

การเก็บรวบรวมขอมูล กองแผนงานไดรับความรวมมือจากผูใชบัณฑิต/ ผูประกอบการ/ ผูบังคับบัญชา
ของผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน กองแผนงานจึงขอขอบคุณ ผูใชบัณฑิต/ บัณฑิต/ 
หนวยงานตางๆ  รวมถึงเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี และทําใหรายงานฉบับนี้
สําเร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาจัด
การศึกษาของสถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดเกณฑการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
และไดกําหนดตัวบงชี้ตางๆ ข้ึนมาเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ซ่ึงอยูในองคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    

 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีท้ังหมด 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดาน

ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต สถาบันไดกําหนดกรอบการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของสถาบัน คือ 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2) ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ดานภาวะผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม 

 
เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาท่ีกําเนิดข้ึนจากพระราชดําริ          

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีจะใหสถาบันเปนศูนยรวมองคความรู ในการบริหารการพัฒนา                  
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สถาบันไดยึดม่ันในการพัฒนาพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค
ความรู ดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผูนํา และดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ซ่ึง
พันธกิจหลักดังกลาวนี้สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และวัตถุประสงคของ
สถาบันไดอยางชัดเจน จะเห็นไดวา ในแตละปสถาบันมีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเปนจํานวน
มาก หลายคนกาวไปสูการเปนผูนํา ซ่ึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสูการพัฒนาท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน บุคคลเหลานี้ไดรับการยอมรับท้ังในดานการมีภาวะผูนํา ความรู ความสามารถ และในดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาการและวิชาชีพ จึงถือไดวาเปนสถาบันระดับแนวหนาใน
ระดับชาติ ซ่ึงไมเคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสถาบัน
ไดกําหนดไว  คือ 1. มีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง 2. มีทักษะทางสติปญญาและความรูในระดับสากล 3. มี
ทักษะการบริหารและวิชาการท่ีชวยแกปญหาและพัฒนาสังคม 4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
สังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม (ตามมติท่ีประชุม ทคอ. การศึกษา ครั้งท่ี 3/2554) 
 
 การประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตโดยการสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน จึงนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ทําใหสถาบันไดทราบผลผลิตของสถาบันวามีความสอดคลอง
กับเปาหมายการผลิตตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบันเพ่ือใหมีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
และไดทราบความคิดเห็นท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัยยิ่งข้ึน  
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 จากพันธกิจท่ีกลาวมา แสดงถึงความมุงม่ันในการพัฒนาบริหารจัดการสถาบัน จากการกําหนด
นโยบาย การจัดทําแผน กํากับติดตาม รวมถึงการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยทุกหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกสถาบันเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนตามพันธกิจของสถาบัน ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีได
กําหนดไว ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถาบัน บุคลากร ท้ังสายอาจารย และสายสนับสนุน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
อาทิ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และชุมชนบริเวณใกลเคียงสถาบัน เปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม ท้ังนี้ การท่ีจะไดผลผลิตตางๆ ออกมาอยางมีคุณภาพนั้น 
สถาบันไดมีการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึง การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
เพ่ือนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาปรับปรุง ตามพันธกิจตางๆ ของสถาบัน  

 
ดังนั้น สถาบันไดมอบหมายใหกองแผนงานจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน อันจะเปนผลสะทอนกลับใหสถาบันนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศ
ทางการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน  
  
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน 
 1.2.2 เพ่ือนําผลขอเสนอแนะผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันมาพัฒนาหลักสูตร           
การจัดการเรียนการสอนใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 
 
1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคือ ทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีไดงานทํา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก ประจําป
การศึกษา  2557  
 
1.4   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.4.1 เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา จากแบบสํารวจซ่ึงมีขอ
คําถามครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน ซ่ึงไดจําแนกตาม
คุณลักษณะสําคัญ 6 ดานคือ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. ดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ           
ความรับผิดชอบ 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. 
ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 1.4.2 ผลการศึกษา และขอเสนอแนะผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจะเปนประโยชน
ตอการนําไปพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน 
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บทที่ 2 
วิธีการศึกษา 

 
 ในบทนี้จะไดกลาวถึง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต             
พัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 และวิธีดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 
2.1   ตัวแปรในการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยกําหนดตัวแปรใน
การศึกษา ดังนี้ 
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิตและขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน 
 สวนท่ี 2   ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ไดแก 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จํานวน 5 ขอ 
2) ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ขอ 
3) ดานทักษะทางปญญา จํานวน 3 ขอ 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 5 ขอ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                        จํานวน 3 ขอ 
6) ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละ 

                        เพ่ือสวนรวม จํานวน 5 ขอ 
 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 
2.2   วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2557 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
 2.2.1 ประชากรท่ีศึกษา  การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
งานทํา ประจําปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก  
 2.2.2 หนวยตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท่ี
ไดงานทําระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2557 เปนกรอบตัวอยาง การเลือกหนวย
ตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมจากบัญชีรายชื่อหนวยตัวอยาง ซ่ึงได
ดําเนินการสํารวจตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2559 และไดจํานวนตัวอยางคือ จํานวนผูใชบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามกลับมาท้ังหมด 1,050 คน (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 2,935 คน) คิดเปนรอยละ 35.8 
   
 2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ขอมูล คือ การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต           
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ตามรายชื่อ ท่ีอยู ท่ีทํางาน และเบอรโทรศัพท ท่ีได
จากผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ  
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2.3   เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่ อง มือ ท่ี ใช ในการจัด เ ก็บขอมูล  เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึ งประกอบด วย  
3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต และขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2) ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม 

สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะ 
สําหรับขอคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ พอใจนอย 
ไมพอใจ และไมพอใจมาก 
 
2.4   การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุก
ฉบับ และนําแบบสอบถามมากําหนดเกณฑการใหคะแนน ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 
  พอใจมาก  คาคะแนนเทากับ  5 
  พอใจ   คาคะแนนเทากับ   4 
  พอใจนอย  คาคะแนนเทากับ   3 
  ไมพอใจ   คาคะแนนเทากับ   2 
  ไมพอใจมาก  คาคะแนนเทากับ   1 

คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) ของคําตอบแตละดาน และแตละขอแลวแปรผลตามเกณฑของเบสทและ
คาหน (Best & Kahn, 1993) ซ่ึงมีคาคะแนนดังนี้  

Maximum – Minimum     = คะแนนสูงสุด - ต่ําสุด 
 Interval          จํานวนชั้น 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00   หมายถึง พอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง พอใจ  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง พอใจนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ไมพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ไมพอใจมาก 

 
2.5   การทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability) 

ในการทดสอบแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ตรวจสอบคาความเท่ียงตรง 
(Validity) และดําเนินการทดสอบแบบสอบถามโดยการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการ 
Reliability Analysis หาคา Alpha (คาท่ียอมรับไดตองมากกวา 0.8) ไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ  
0.9492 จึงสามารถสรุปไดวาแบบสํารวจนี้มีความสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
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2.6   สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  
ขอมูลท่ีไดรวบรวมไวแลว จะถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) โดยเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย            
เพ่ือใชบรรยายลักษณะตางๆ ของตัวแปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษา การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 ไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการผลิตและ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน สามารถสรุปผลการ
สํารวจไดดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประเภทหนวยงาน  
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

โดยจัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ครอบคลุม 5 ดาน ดังนี้  
1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2)  ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
3)  ดานทักษะทางปญญา  
4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวนท่ี 2   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน 
ครอบคลุม 3 ดาน ดังนี้  

1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2)  ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1)  ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือ

สวนรวม  
 

3.1   ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
เพศ  ผูใชบัณฑิตสวนใหญเพศชาย รอยละ 54.3 เพศหญิง รอยละ 45.3 ไมระบุ รอยละ 0.4 
อายุ  ผูใชบัณฑิตสวนใหญอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 38.7 รองลงมาอายุระหวาง 46-50 ป รอยละ 19.0  

อายุระหวาง 41-45 ป รอยละ 16.5  อายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 13.0 อายุระหวาง 30-35 ป รอยละ 8.6 
กลุมอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 3.6 และไมระบุอายุ รอยละ 0.6 

ระดับการศึกษา ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 62.1 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 29.6 ระดับปริญญาเอก รอยละ 5.9 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี รอยละ 2.0 และไมระบุ               
ระดับการศึกษา รอยละ 0.4 

ตําแหนง ผูใชบัณฑิตสวนใหญเปนผูบริหารระดับตน รอยละ 35.3 รองลงมาเปนผูบริหารระดับกลาง 
รอยละ 30.8 เปนผูบริหารระดับสูง รอยละ 26.2 ตําแหนงอ่ืนๆ รอยละ 7.5 และไมระบุตําแหนง รอยละ 0.2 

ประเภทหนวยงาน ผูใชบัณฑิตสวนใหญปฏิบัติงานหนวยงานเอกชน รอยละ 45.6 รองลงมาหนวยงาน
ราชการ รอยละ 31.2 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 12.7 ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 5.9 องคกรอิสระ รอย
ละ 2.9 ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ รอยละ 1.6 และไมระบุ รอยละ 0.1 
(รายละเอียดตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต  

 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ 1,050 100.0 

ชาย 570 54.3 
หญิง 476 45.3 
ไมระบุ 4 0.4 

อายุ 1,050 100.0 
ต่ํากวา 30 ป 38 3.6 
30-35 ป 90 8.6 
36-40 ป 137 13.0 
41-45 ป 173 16.5 
46-50 ป 200 19.0 
51 ปข้ึนไป 406 38.7 
ไมระบุ 6 0.6 

ระดับการศึกษา 1,050 100.0 
ต่ํากวาปริญญาตรี 21 2.0 
ปริญญาตรี 311 29.6 
ปริญญาโท 652 62.1 
ปริญญาเอก 62 5.9 
ไมระบุ 4 0.4 

ตําแหนง 1,050 100.0 
ผูบริหารระดับตน 371 35.3 
ผูบริหารระดับกลาง 323 30.8 
ผูบริหารระดับสูง 275 26.2 
อ่ืนๆ  79 7.5 
ไมระบุ 2 0.2 

ประเภทหนวยงาน 1,050 100.0 
หนวยงานราชการ 328 31.2 
หนวยงานเอกชน 479 45.6 
รัฐวิสาหกิจ 133 12.7 
องคกรอิสระ 30 2.9 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 62 5.9 
อ่ืนๆ 17 1.6 
ไมระบุ 1 0.1 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และรอยละของผูใชบัณฑิตท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตร และระดับปริญญาของบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิตไดตอบ
แบบสอบถามกลับมามากกวารอยละ 20 ทุกคณะ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คณะรัฐประศาสน
ศาสตร รอยละ 45.2 ผูใชบัณฑิตตอบกลับมามากท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม รอยละ 
42.9 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รอยละ 37.6 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รอยละ 37.3 คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รอยละ 36.6 คณะนิติศาสตร รอยละ 34.6 คณะการจัดการการทองเท่ียว รอยละ 34.0     
คณะสถิติประยุกต รอยละ 31.6 คณะบริหารธุรกิจ รอยละ 30.5 คณะภาษาและการสื่อสาร รอยละ 27.0 คณะ
นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ รอยละ 21.2  และวิทยาลัยนานาชาติ รอยละ 16.7 ตอบกลับมานอย
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ ของผูใชบัณฑิต (ผูตอบแบบสอบถาม) ท่ีสามารถติดตอได จําแนกตามหลักสูตรของบัณฑิต 
         

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 

รัฐประศาสนศาสตร  

ปริญญาเอก นานาชาต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ(การบริหารการพัฒนา) กรุงเทพฯ 9 4 3 33.3 

ปริญญาเอก ภาคปกต ิ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ กรุงเทพฯ 12 12 4 33.3 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ 24 13 7 29.2 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ กรุงเทพฯ 34 18 13 38.2 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ 175 172 84 48.0 

  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุร ี 38 33 14 36.8 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ กรุงเทพฯ 212 209 102 48.1 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ ชลบุร ี 2 2 1 50.0 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ นครราชสมีา 60 58 32 53.3 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ พิษณุโลก 73 72 43 58.9 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สงขลา 48 37 18 37.5 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สุราษฎรธานี 77 73 26 33.8 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ อุดรธานี 72 65 31 43.1 

 
รวม  836 768 378 45.2 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 

บริหารธุรกิจ  

ปริญญาเอก นานาชาต ิ Docter of Philosophy Program in Finance * กรุงเทพฯ 2 1 0 0.0 
ปริญญาโท นานาชาต ิ Master of Business Administration Program 

(International Program) * 
กรุงเทพฯ 9 8 1 11.1 

  M.S.Program in Financial Investment and Risk 
Management (International) * 

กรุงเทพฯ 31 25 6 19.4 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ Master of Business Administration Program (English 
Program) 

กรุงเทพฯ 23 13 7 30.4 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ กรุงเทพฯ 128 80 29 22.7 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหาร กรุงเทพฯ 53 48 25 47.2 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหารรุนใหม กรุงเทพฯ 100 89 34 34.0 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (Flexible) กรุงเทพฯ 389 361 122 31.4 
  รวม  735 625 224 30.5 

พัฒนาการเศรษฐกิจ  

ปริญญาเอก นานาชาต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสตูร
นานาชาติ) 

กรุงเทพฯ 3 3 3 100.0 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ 11 9 5 45.5 
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน กรุงเทพฯ 19 11 4 21.1 
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ กรุงเทพฯ 41 23 11 26.8 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน กรุงเทพฯ 37 32 11 29.7 
  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ กรุงเทพฯ 98 90 44 44.9 
  เศรษฐศาสตรมหาบันฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือการ

บริหาร 
กรุงเทพฯ 12 12 5 41.7 

  รวม  221 180 83 37.6 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 
สถิติประยุกต  
ปริญญาเอก นานาชาต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กรุงเทพฯ 2 2 1 50.0 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

ระบบสารสนเทศ * 
กรุงเทพฯ 1 1 0 0.0 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิ* กรุงเทพฯ 1 1 0 0.0 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร * กรุงเทพฯ 2 2 0 0.0 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส * กรุงเทพฯ 36 25 7 19.4 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ * 
กรุงเทพฯ 7 5 1 14.3 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ 

กรุงเทพฯ 17 12 6 35.3 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง 

กรุงเทพฯ 18 15 7 38.9 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต กรุงเทพฯ 15 10 5 33.3 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส กรุงเทพฯ 20 19 8 40.0 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กรุงเทพฯ 65 55 23 35.4 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศ 

กรุงเทพฯ 27 25 6 22.2 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง 

กรุงเทพฯ 11 9 4 36.4 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร กรุงเทพฯ 25 24 9 36.0 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต กรุงเทพฯ 25 22 9 36.0 

 
รวม  272 227 86 31.6 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

ปริญญาโท ภาคปกต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจดัการ
สิ่งแวดลอม 

กรุงเทพฯ 3 3 1 33.3 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ 11 5 3 27.3 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ 39 36 13 33.3 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา 57 55 24 42.1 

 
รวม  110 99 41 37.3 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ปริญญาเอก นานาชาต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ * 

กรุงเทพฯ 1 1 0 0.0 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและองคการ 

กรุงเทพฯ 29 17 7 24.1 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร * กรุงเทพฯ 6 5 1 16.7 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและองคการ 
กรุงเทพฯ 140 134 53 37.9 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร กรุงเทพฯ 37 36 17 46.0 

 
รวม  213 193 78 36.6 

ภาษาและการสื่อสาร  

ปริญญาเอก นานาชาต ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาและการสื่อสาร) * กรุงเทพฯ 1 1 0 0.0 

ปริญญาโท นานาชาต ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

กรุงเทพฯ 21 17 9 42.9 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

กรุงเทพฯ 42 29 9 21.4 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 
ปริญญาโท ภาคปกต ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต กรุงเทพฯ 9 6 2 22.2 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ 

กรุงเทพฯ 15 8 3 20.0 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรม
ญี่ปุน * 

กรุงเทพฯ 5 4 0 0.0 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศศ.ม. สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน กรุงเทพฯ 5 5 1 20.0 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต กรุงเทพฯ 34 30 10 29.4 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ 

กรุงเทพฯ 51 44 17 33.3 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรม
ญี่ปุน * 

กรุงเทพฯ 6 6 0 0.0 

 
รวม  189 150 51 27.0 

นิติศาสตร  

ปริญญาโท ภาคปกต ิ นิติศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ 28 15 7 25.0 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) กรุงเทพฯ 1 1 1 100.0 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ นิติศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ 49 40 20 40.8 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสําหรับนักบริหาร) * กรุงเทพฯ 1 1 0 0.0 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) กรุงเทพฯ 25 24 8 32.0 

  รวม  104 81 36 34.6 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 

การจัดการการทองเท่ียว  

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ 

กรุงเทพฯ 7 6 4 57.1 

ปริญญาโท ภาคปกต ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว
แบบบูรณาการ * 

กรุงเทพฯ 20 19 3 15.0 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว
แบบบูรณาการ 

กรุงเทพฯ 26 24 11 42.3 

 
รวม  53 49 18 34.0 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจดัการ  

ปริญญาโท ภาคปกต ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม* 

กรุงเทพฯ 22 21 2 9.1 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม กรุงเทพฯ 42 37 12 28.6 

ปริญญาโท English Program ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม* 

กรุงเทพฯ 2 2 0 0.0 

 
รวม  66 60 14 21.2 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม  

ปริญญาโท ภาคปกต ิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ 7 4 2 28.6 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ 41 38 21 51.2 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ระยอง 22 22 7 31.8 

 
รวม  70 64 30 42.9 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
สถานท่ีต้ัง จํานวน

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี
สงใหผูใชบัณฑิต 

จํานวนผูใช
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละผูใช
บัณฑิตตอบ

กลับ 

วิทยาลัยนานาชาติ   

ปริญญาโท นานาชาต ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสตูร
นานาชาติ) * 

กรุงเทพฯ 66 41 11 16.7 

 
รวม  66 41 11 16.7 

 
รวมท้ังหมด  2,935 2,537 1,050 35.8 

 
หมายเหตุ: : เครื่องหมาย “*” หลังช่ือหลักสูตร แสดงถึง ขอมูลการตอบกลับมาของนายจางไมถึงรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
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3.2   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน 

  
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  มีระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ตามอัตลักษณของสถาบัน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน และโดยภาพรวมสถาบันระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน  คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน  รายละเอียดปรากฏในตาราง
ท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ 
              มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนการสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

4.43 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน 4.41 
คะแนนเฉล่ียรวมท้ังส้ิน 4.42 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5  
 
จากการสํารวจเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในประเด็น

หลักของการประเมิน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 

 
สวนท่ี 1   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผู สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยภาพรวมสถาบัน 

ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.43) เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอคําถาม
ซ่ึงไดจัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับพอใจ 
(คาเฉลี่ย = 4.48)  

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย 
= 4.33)  

3. ดานทักษะทางปญญา ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.34)  
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูใน

ระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 4.52)  
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะหใน

ภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.37)   
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน 
              คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) โดยภาพรวมสถาบัน 

รายการ 

รอยละระดับความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย

** 
แปลผล พอใจ

มาก 
พอใจ พอใจ

นอย 
ไม

พอใจ 
ไมพอใจ

มาก 
ไมมีความ 

เห็น 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.48 พอใจ 

1) มี นํ้ า ใ จ เ สี ย ส ล ะ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 

573 
54.6% 

445 
42.5% 

23 
2.2% 

3 
0.3% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.52 พอใจมาก 

2) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม 

550 
52.4% 

474 
45.1% 

18 
1.7% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.50 พอใจ 

3) เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

525 
50.0% 

485 
46.2% 

34 
3.2% 

0 
0.0% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.47 พอใจ 

4) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

502 
47.8% 

472 
45.0% 

60 
5.7% 

9 
0.9% 

2 
0.2% 

5 
0.5% 

4.40 พอใจ 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

566 
53.9% 

449 
42.8% 

23 
2.2% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

9 
0.9% 

4.51 พอใจมาก 

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.33 พอใจ 

1) มีความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน 

490 
46.7% 

523 
49.8% 

31 
3.0% 

1 
0.1% 

0 
0.0% 

5 
0.5% 

4.44 พอใจ 

2) มีความรูความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา ท่ีเรี ยนมาหรือ
เก่ียวของ 

438 
41.7% 

548 
52.2% 

57 
5.4% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

4 
0.4% 

4.36 พอใจ 

3) มีความรูเก่ียวกับการบริหาร
จัดการดานการวางแผน การติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 

373 
35.5% 

564 
53.7% 

96 
9.1% 

9 
0.9% 

2 
0.2% 

6 
0.6% 

4.24 พอใจ 

4) มีความรูความสามารถใน
การวิเคราะห สังเคราะห และริเริ่ม
สรางสรรค หรือบูรณาการความรูมา
ปรับใชในการทํางาน 

418 
39.8% 

524 
49.9% 

93 
8.9% 

8 
0.8% 

2 
0.2% 

5 
0.5% 

4.29 พอใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.34 พอใจ 

1) มีความสามารถในการคิด
เปนระบบ คิดวิเคราะห  สามารถ
เสนอแนะ และใหเหตุผลเพ่ือการ
ตัดสินใจได 

439 
41.8% 

512 
48.8% 

87 
8.3% 

6 
0.6% 

2 
0.2% 

4 
0.4% 

4.32 พอใจ 

2) มี ค ว า มส าม า รถ ใ นกา ร
แกปญหา และทํางานทามกลางความ
กดดันได 

431 
41.0% 

522 
49.7% 

82 
7.8% 

8 
0.8% 

2 
0.2% 

5 
0.5% 

4.31 พอใจ 

3) สามารถแสวงหาความรู
ใหมๆ และพัฒนาตนเองได 

499 
47.5% 

441 
42.0% 

81 
7.7% 

6 
0.6% 

1 
0.1% 

22 
2.1% 

4.39 พอใจ 
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รายการ 

รอยละระดับความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย

** 
แปลผล พอใจ

มาก 
พอใจ พอใจ

นอย 
ไม

พอใจ 
ไมพอใจ

มาก 
ไมมีความ 

เห็น 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.52 พอใจมาก 

1) สามารถประสานงานและ
สรางความรวมมือระหวางบุคคล 
หนวยงาน หรือเครือขายงาน 

546 
52.0% 

445 
42.4% 

48 
4.6% 

6 
0.6% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.46 พอใจ 

2) มีความสุภาพ ออนนอมถอม
ตน มีสัมมาคารวะ 

655 
62.4% 

354 
33.7% 

31 
3.0% 

4 
0.4% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.59 พอใจมาก 

3) ปฏิ บัติงานตามข้ันตอนท่ี
กําหนดจนงานเสร็จเรียบรอย แมจะมี
อุปสรรคใดๆ ก็ตาม 

543 
51.7% 

461 
43.9% 

39 
3.7% 

3 
0.3% 

0 
0.0% 

4 
0.4% 

4.48 พอใจ 

4) ปฏิบัติตามหนาท่ี โดยไม
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับผิดและ
รับชอบ จากผลการปฏิบัติของตน 

579 
55.1% 

432 
41.1% 

28 
2.7% 

6 
0.6% 

1 
0.1% 

4 
0.4% 

4.51 พอใจมาก 

5) ปฏิ บั ติ ตนตามกฎหมาย 
สัญญา และขอตกลง 

602 
57.3% 

425 
40.5% 

14 
1.3% 

5 
0.5% 

0 
0.0% 

4 
0.4% 

4.55 พอใจมาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.37 พอใจ 

1) มีทักษะการคิด วิเคราะห 
คํานวณเชิงตัวเลขท่ีจําเปนสําหรับการ
ใชงาน 

393 
37.4% 

572 
54.5% 

67 
6.4% 

7 
0.7% 

2 
0.2% 

9 
0.9% 

4.29 พอใจ 

2) มี ค ว า มส าม า รถ ใ นกา ร
สื่อสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง 
และสรางสรรค 

441 
42.0% 

526 
50.1% 

76 
7.2% 

1 
0.1% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.34 พอใจ 

3) มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการแสวงหาขอมูล 
และการติดตอสื่อสาร 

543 
51.7% 

464 
44.2% 

34 
3.2% 

3 
0.3% 

0 
0.0% 

6 
0.6% 

4.48 พอใจมาก 

โดยภาพรวมสถาบัน 4.43 พอใจ 
 
หมายเหต:ุ  * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “พอใจมาก” จนถึง “ไมมีความเห็น” ของแตละขอรวมกันได 100%   (Valid 

percent)  
        ** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “พอใจมาก” จนถึง “ไมพอใจมาก” 
    
 

 จากตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จําแนกตามคณะ และหลักสูตร โดยสรุปในภาพรวมของแตละคณะไดดังนี้ 

1.  คณะรัฐประศาสนศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.47 
2.  คณะบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ย 4.40 
3.  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.42 
4.  คณะสถิติประยุกต มีคาเฉลี่ย 4.38 
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5.  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.32 
6.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ย 4.41 
7.  คณะภาษาและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.41 
8.  คณะนิติศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.40 
9. คณะการจัดการการทองเท่ียว มีคาเฉลี่ย 4.53 
10. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ มีคาเฉลี่ย 4.48 
11.  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.43 
12. วิทยาลัยนานาชาติ มีคาเฉลี่ย 4.21 
โดยภาพรวมสถาบัน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตของแตละคณะ ท้ัง 5 ดาน        

มีคาเฉลี่ย 4.43 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จําแนกตามคณะ 
และหลักสูตร 

รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

รัฐประศาสนศาสตร   4.51 4.40 4.41 4.56 4.40 4.47 
ปริญญาเอก   4.43 4.61 4.43 4.57 4.62 4.53 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การบรหิารการพัฒนา) นานาชาติ กทม. 4.00 4.08 4.00 4.27 4.11 4.10 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ ภาคปกต ิ กทม. 4.75 5.00 4.75 4.80 5.00 4.85 

ปริญญาโท    4.51 4.39 4.41 4.56 4.40 4.47 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.31 3.93 3.94 4.49 4.14 4.23 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.54 4.29 4.37 4.56 4.29 4.42 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุร ี 4.46 4.45 4.31 4.54 4.24 4.42 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ  
(ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.) 

  4.52 4.26 4.34 4.56 4.28 4.41 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ (ภาคพิเศษ)   4.53 4.31 4.36 4.56 4.29 4.42 
รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ (ท้ังหมด)   4.51 4.29 4.33 4.55 4.28 4.41 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.57 4.31 4.33 4.77 4.51 4.53 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.53 4.45 4.48 4.59 4.42 4.52 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุร ี 4.60 5.00 4.33 4.20 4.67 4.55 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ สงขลา 4.53 4.43 4.43 4.56 4.47 4.53 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ สุราษฎรธานี 4.45 4.40 4.41 4.61 4.54 4.49 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ พิษณุโลก 4.45 4.41 4.44 4.54 4.53 4.48 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ นครราชสมีา 4.48 4.47 4.31 4.46 4.34 4.42 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ อุดรธานี 4.59 4.42 4.48 4.54 4.40 4.50 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.) 

  4.53 4.44 4.47 4.61 4.43 4.52 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคพิเศษ ภูมิภาค) 

  4.50 4.43 4.42 4.54 4.46 4.48 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคพิเศษ กทม./พิเศษ ภูมิภาค) 

  4.51 4.44 4.44 4.56 4.44 4.49 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ (ท้ังหมด)   4.51 4.43 4.44 4.57 4.45 4.50 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ กทม.)   4.48 4.18 4.20 4.67 4.38 4.43 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ กทม.)   4.53 4.38 4.43 4.58 4.37 4.47 

รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ ภูมิภาค)   4.49 4.43 4.41 4.54 4.44 4.47 
บริหารธุรกิจ   4.45 4.29 4.29 4.50 4.39 4.40 
ปริญญาเอก   - - - - - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การเงิน) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - - - 
ปริญญาโท   4.45 4.29 4.29 4.50 4.39 4.40 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ภาคปกต ิ กทม 4.39 4.17 4.10 4.47 4.20 4.28 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (English Program) ภาคปกต ิ กทม. 4.20 4.07 4.19 4.26 4.10 4.17 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ กทม 4.59 4.39 4.36 4.50 4.42 4.45 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ กทม 4.45 4.22 4.19 4.51 4.39 4.39 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (Flexible) ภาคพิเศษ กทม 4.46 4.36 4.37 4.54 4.46 4.45 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคปกต)ิ 

  4.36 4.15 4.11 4.43 4.18 4.26 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคพิเศษ) 

  4.48 4.33 4.33 4.53 4.45 4.44 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคปกติ/พิเศษ) 

  4.46 4.30 4.30 4.51 4.40 4.41 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (นานาชาติ) * นานาชาติ กทม. 3.20 4.25 3.67 4.20 4.67 3.95 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การลงทุนและการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน) * 

นานาชาติ กทม. 4.33 3.79 4.06 4.17 4.11 4.11 

รวมปรญิญาโท (นานาชาติ)   4.17 3.86 4.00 4.17 4.19 4.09 
พัฒนาการเศรษฐกิจ   4.44 4.36 4.35 4.46 4.40 4.42 
ปริญญาเอก   4.60 4.75 4.67 4.53 4.56 4.62 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เศรษฐศาสตร)  กทม. 4.60 4.75 4.67 4.53 4.56 4.62 
ปริญญาโท   4.44 4.35 4.34 4.46 4.39 4.41 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) ภาคปกต ิ กทม. 4.32 4.75 4.60 4.52 4.80 4.57 
         
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) ภาคปกต ิ กทม. 4.30 4.06 3.83 4.30 4.00 4.14 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) ภาคพิเศษ กทม. 4.29 4.14 4.09 4.24 4.15 4.20 

รวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรการเงิน) 

  4.29 4.12 4.02 4.25 4.11 4.18 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคปกต ิ กทม. 4.29 4.07 4.03 4.33 4.18 4.24 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคพิเศษ กทม. 4.50 4.40 4.42 4.53 4.43 4.47 

รวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

  4.46 4.33 4.35 4.49 4.38 4.43 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร) ภาคพิเศษ กทม. 4.72 4.85 4.87 4.60 4.93 4.77 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกต)ิ   4.30 4.24 4.14 4.37 4.30 4.31 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.48 4.39 4.40 4.48 4.42 4.44 

สถิติประยุกต   4.45 4.25 4.24 4.52 4.35 4.38 
ปริญญาเอก   4.80 4.00 4.00 4.20 4.33 4.30 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ( วิทยาการคอมพิวเตอร) นานาชาติ กทม. 4.80 4.00 4.00 4.20 4.33 4.30 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ นานาชาติ กทม. - - - - - - 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

สารสนเทศ) * 
ปริญญาโท   4.45 4.25 4.25 4.52 4.35 4.38 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จัดการโลจิสติกส) * ภาคปกต ิ กทม. 4.60 4.61 4.24 4.60 4.78 4.60 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จัดการโลจิสติกส) ภาคพิเศษ กทม. 4.20 4.16 4.29 4.45 4.08 4.23 
รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการโลจสิติกส)   4.40 4.37 4.27 4.52 4.38 4.40 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) * ภาคปกต ิ กทม. 4.00 3.50 3.00 4.00 3.67 3.70 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) ภาคพิเศษ กทม. 4.52 4.33 4.28 4.53 4.45 4.44 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  4.50 4.29 4.22 4.51 4.42 4.41 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.43 4.54 4.50 4.67 4.56 4.54 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.43 4.08 4.00 4.33 4.22 4.24 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ) 

  4.43 4.31 4.25 4.50 4.39 4.39 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.60 4.12 4.33 4.71 4.24 4.44 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.15 3.81 4.17 4.45 4.25 4.18 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง) 

  4.44 4.00 4.27 4.62 4.24 4.34 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - - - 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) ภาคพิเศษ กทม. 4.53 4.28 4.37 4.42 4.15 4.37 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)   4.53 4.28 4.37 4.42 4.15 4.37 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิติประยุกต) ภาคปกต ิ กทม. 4.48 4.30 4.27 4.60 4.33 4.42 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิติประยุกต) ภาคพิเศษ กทม. 4.33 4.14 4.11 4.51 4.44 4.32 
รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)   4.39 4.20 4.17 4.54 4.40 4.36 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิต)ิ * ภาคปกต ิ กทม. - - - - - - 
รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.52 4.36 4.28 4.62 4.44 4.47 
รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.42 4.21 4.23 4.47 4.32 4.35 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   4.36 4.25 4.28 4.45 4.27 4.32 
ปริญญาเอก   4.60 4.75 4.33 5.00 4.33 4.65 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดลอม) 

 กทม. 4.60 4.75 4.33 5.00 4.33 4.65 

ปริญญาโท   4.36 4.24 4.40 4.50 4.33 4.41 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคปกต ิ กทม. 3.80 4.00 3.56 3.93 4.00 3.87 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กทม. 4.38 4.08 4.28 4.38 4.14 4.29 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ ยะลา 4.42 4.36 4.38 4.52 4.38 4.39 

รวมปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)   4.41 4.26 4.34 4.47 4.29 4.35 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย   4.49 4.31 4.40 4.50 4.33 4.41 
ปริญญาเอก   - - - - - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) * 

 กทม. - - - - - - 

ปริญญาโท   4.49 4.31 4.40 4.50 4.33 4.41 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.57 4.36 4.39 4.66 4.67 4.53 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.44 4.24 4.32 4.43 4.26 4.34 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

  4.46 4.25 4.33 4.46 4.31 4.36 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการบริหาร) * ภาคปกต ิ กทม. 4.00 4.50 5.00 5.00 4.33 4.55 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการบริหาร) ภาคพิเศษ กทม. 4.64 4.48 4.60 4.65 4.42 4.56 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการบริหาร) 

  4.60 4.49 4.63 4.68 4.41 4.56 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.50 4.38 4.48 4.70 4.63 4.54 
รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.88 4.30 4.39 4.48 4.30 4.39 

ภาษาและการสื่อสาร   4.48 4.33 4.37 4.50 4.30 4.41 
ปริญญาเอก   - - - - - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาและการสื่อสาร) *   - - - - - - 
ปริญญาโท   4.48 4.33 4.37 4.50 4.30 4.41 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต) ภาคปกต ิ กทม. 4.30 4.13 4.50 4.50 4.50 4.38 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต) ภาคพิเศษ กทม. 4.51 4.25 4.26 4.54 4.37 4.42 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต)   4.47 4.23 4.30 4.53 4.39 4.41 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - - - 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) * ภาคพิเศษ กทม. - - - - - - 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) 

  - - - - - - 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) ภาคปกต ิ กทม. 4.07 4.50 4.22 4.27 4.00 4.22 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) ภาคพิเศษ กทม. 4.40 4.29 4.31 4.41 4.17 4.31 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) 

  4.35 4.33 4.30 4.39 4.14 4.30 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

ภาคพิเศษ  5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 4.90 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร-English 
Program)  

นานาชาติ กทม. 4.65 4.56 4.58 4.4 4.58 4.55 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร-
International Program) 

นานาชาติ กทม. 4.64 4.40 4.53 4.60 4.40 4.53 

รวมปรญิญาโท (นานาชาติ)   4.60 4.36 4.47 4.58 4.41 4.49 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.16 4.35 4.33 4.36 4.20 4.28 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.46 4.30 4.32 4.48 4.24 4.37 

นิติศาสตร   4.64 4.21 4.24 4.53 4.21 4.40 

ปริญญาโท   4.64 4.21 4.24 4.53 4.21 4.40 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.54 4.21 4.38 4.54 4.24 4.41 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.68 4.25 4.22 4.51 4.17 4.41 

รวมหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ   4.64 4.24 4.26 4.32 4.19 4.41 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) ภาคปกต ิ กทม. 3.80 3.00 2.67 3.20 3.67 3.30 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) ภาคพิเศษ กทม. 4.73 4.25 4.38 4.75 4.38 4.54 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายและการจัดการ) 

  4.62 4.09 4.19 4.58 4.30 4.38 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสําหรับนักบริหาร) * ภาคพิเศษ กทม. - - - - - - 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.45 4.06 4.17 4.38 4.17 4.27 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.69 4.25 4.26 4.58 4.23 4.44 

การจัดการการทองเท่ียว   4.41 4.40 4.46 4.47 4.41 4.53 

ปริญญาเอก   4.70 4.50 4.50 4.90 4.58 4.66 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการการทองเท่ียว)   4.70 4.50 4.50 4.90 4.58 4.66 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

ปริญญาโท   4.33 4.38 4.44 4.34 4.36 4.48 

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ) * 

ภาคปกต ิ กทม. 2.87 3.33 2.00 2.73 3.44 2.10 

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.73 4.66 4.67 4.78 4.61 4.70 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจดัการ   4.50 4.48 4.40 4.41 4.40 4.48 

ปริญญาโท   4.50 4.48 4.40 4.41 4.40 4.48 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม * 

ภาคปกต ิ กทม. 4.40 3.50 3.17 4.00 3.83 3.85 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม 

ภาคพิเศษ กทม. 4.52 4.66 4.61 4.48 4.50 4.59 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม * 

ภาษาอังกฤษ กทม. - - - - - - 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม   4.53 4.31 4.20 4.52 4.14 4.43 

ปริญญาโท   4.53 4.31 4.20 4.52 4.44 4.43 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคปกต ิ กทม. 4.80 4.38 4.33 4.80 4.83 4.65 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคพิเศษ กทม. 4.48 4.21 4.08 4.43 4.37 4.34 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคพิเศษ ระยอง 4.57 4.57 4.48 4.69 4.57 4.59 

รวมปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)   4.51 4.31 4.19 4.50 4.42 4.41 
รวมปรญิญาโท (ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.)   4.51 4.23 4.11 4.46 4.41 4.37 

วิทยาลัยนานาชาติ   4.29 4.00 4.18 4.38 4.12 4.21 

ปริญญาโท   4.29 4.00 4.18 4.38 4.12 4.21 

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การจดัการ) * นานาชาติ กทม. 4.29 4.00 4.18 4.38 4.12 4.21 
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รายการ ภาค ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานทักษะ
การวิเคราะห 

รวม 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคปกติ กทม.)   4.37 4.20 4.16 4.45 4.29 4.32 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม.)   4.50 4.33 4.36 4.43 4.37 4.43 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูมิภาค)   4.49 4.43 4.41 4.54 4.44 4.47 

ภาพรวม (ปริญญาโท นานาชาติ)   4.41 4.19 4.29 4.43 4.29 4.33 

ภาพรวม (ปริญญาโท)   4.48 4.33 4.34 4.52 4.37 4.42 

ภาพรวม (ปริญญาเอก)   4.56 4.58 4.46 4.65 4.56 4.57 

ภาพรวมสถาบัน   4.48 4.33 4.34 4.52 4.37 4.43 

 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย “*” หลังช่ือหลักสูตร แสดงถึง ขอมูลการตอบกลับมาของนายจางไมถึงรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
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สวนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน  
  
 จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม     

อัตลักษณของสถาบัน โดยภาพรวมสถาบันอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.41) เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอ
คําถามซ่ึงไดจัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูใน
ระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 4.48)  

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับพอใจ 
(คาเฉลี่ย = 4.33)  

3. ดานภาวะผูนําในการเปล่ียนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ผลการวิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.38)   

 

ตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของ 
สถาบัน  โดยภาพรวมสถาบัน 

รายการ 
รอยละระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
** 

แปลผล พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไม
พอใจ 

ไมพอใจ
มาก 

ไมมีความ 
เห็น 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.48 พอใจ   
1) มีนํ้าใจเสยีสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ตอผูอ่ืน 
573 

54.6% 
445 

42.5% 
23 

2.2% 
3 

0.3% 
1 

0.1% 
5 

0.5% 
4.52 

พอใจ
มาก 

2) ตระหนักในคณุคา คณุธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม 

550 
52.4% 

474 
45.1% 

18 
1.7% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.50 พอใจ 

3) เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

525 
50.0% 

485 
46.2% 

34 
3.2% 

0 
0.0% 

1 
0.1% 

5 
0.5% 

4.47 พอใจ 

4) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

502 
47.8% 

472 
45.0% 

60 
5.7% 

9 
0.9% 

2 
0.2% 

5 
0.5% 

4.40 พอใจ 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

566 
53.9% 

449 
42.8% 

23 
2.2% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

9 
0.9% 

4.51 
พอใจ
มาก 

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.33 พอใจ 

1) มีความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

490 
46.7% 

523 
49.8% 

31 
3.0% 

1 
0.1% 

0 
0.0% 

5 
0.5% 

4.44 พอใจ 

2) มีความรูความสามารถทาง
วิชาการตามสาขาท่ีเรยีนมาหรือ
เก่ียวของ 

438 
41.7% 

548 
52.2% 

57 
5.4% 

2 
0.2% 

1 
0.1% 

4 
0.4% 

4.36 พอใจ 

3) มีความรูเก่ียวกับการบริหาร
จัดการดานการวางแผน การตดิตาม
ผลการปฏิบัติงาน 

373 
35.5% 

564 
53.7% 

96 
9.1% 

9 
0.9% 

2 
0.2% 

6 
0.6% 

4.24 พอใจ 

4) มีความรูความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห และรเิริ่ม
สรางสรรค หรือบูรณาการความรูมา
ปรับใชในการทํางาน 

418 
39.8% 

524 
49.9% 

93 
8.9% 

8 
0.8% 

2 
0.2% 

5 
0.5% 

4.29 พอใจ 
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รายการ 
รอยละระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
** 

แปลผล พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไม
พอใจ 

ไมพอใจ
มาก 

ไมมีความ 
เห็น 

3. ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสงัคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม 4.38       

1) มีภาวะผูนํา มีความคิดรเิริม่
สรางสรรค และมีวิสัยทัศนกวางไกล 

351 
33.4% 

553 
52.7% 

132 
12.6% 

6 
0.6% 

2 
0.2% 

6 
0.6% 

4.19 พอใจ 

2) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับจาก
ผูบริหารและผูรวมงาน และเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับผูอ่ืน 

462 
44.0% 

494 
47.0% 

74 
7.0% 

11 
1.0% 

3 
0.3% 

6 
0.6% 

4.34 พอใจ 

3) มีทักษะการทํางานเปนทีม และ
นําทีมงานไปสูเปาหมาย 

522 
49.7% 

455 
43.3% 

55 
5.2% 

11 
1.0% 

1 
0.1% 

6 
0.6% 

4.42 พอใจ 

4) สามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
คุณคาและประโยชนสูงสุดขององคกร 

519 
49.4% 

467 
44.5% 

49 
4.7% 

5 
0.5% 

2 
0.2% 

8 
0.8% 

4.44 พอใจ 

5) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

577 
55.0% 

418 
39.8% 

46 
4.4% 

1 
0.1% 

1 
0.1% 

7 
0.7% 

4.50 พอใจ 

โดยภาพรวมตามอัตลักษณสถาบัน 4.41 พอใจ 

หมายเหตุ:  * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “พอใจมาก” จนถึง “ไมมีความเห็น” ของแตละขอ  
รวมกันได 100%   (Valid percent)  

       ** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “พอใจมาก” จนถึง “ไมพอใจมาก” 
 
จากตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม        

อัตลักษณของสถาบัน จําแนกตามคณะ หลักสูตร โดยพิจารณาในแตละดานตามประเด็นขอคําถามซ่ึงไดจัดกลุม
การวิเคราะหออกเปน 3 ดาน สรุปในภาพรวมของแตละคณะไดดังนี้ 

1.  คณะรัฐประศาสนศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.46 
2.  คณะบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ย 4.36 
3.  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.36 
4.  คณะสถิติประยุกต มีคาเฉลี่ย 4.35 
5.  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.31 
6.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ย 4.41 
7.  คณะภาษาและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.40 
8.  คณะนิติศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.41 
9. คณะการจัดการการทองเทียว มีคาเฉลี่ย 4.53 
10. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ มีคาเฉลี่ย 4.49 
11.  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.42 
12. วิทยาลัยนานาชาติ มีคาเฉลี่ย 4.16 
โดยภาพรวมสถาบัน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตของแตละคณะ ท้ัง 3 ดาน มี

คาเฉลี่ย 4.41 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน จําแนกตามคณะ และหลักสูตร 
 

รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

รัฐประศาสนศาสตร   4.51 4.40 4.45 4.46 
ปริญญาเอก   4.43 4.61 4.31 4.44 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การบรหิารการพัฒนา) นานาชาติ กทม. 4.00 4.08 4.07 4.05 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ ภาคปกต ิ กทม. 4.75 5.00 4.50 4.73 

ปริญญาโท    4.51 4.39 4.45 4.46 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.31 3.93 4.09 4.12 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.54 4.29 4.41 4.42 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุร ี 4.46 4.45 4.39 4.43 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ 
(ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.) 

  
4.52 4.26 4.39 4.40 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ (ภาคพิเศษ)   4.53 4.31 4.41 4.42 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท การจัดการภาครัฐฯ (ท้ังหมด)   4.51 4.29 4.39 4.40 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.57 4.31 4.43 4.45 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.53 4.45 4.47 4.49 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุร ี 4.60 5.00 5.00 4.86 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ สงขลา 4.53 4.43 4.58 4.55 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ สุราษฎรธานี 4.45 4.40 4.49 4.45 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ พิษณุโลก 4.45 4.41 4.47 4.44 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ นครราชสมีา 4.48 4.47 4.48 4.48 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต ภาคพิเศษ อุดรธานี 4.59 4.42 4.50 4.51 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.) 

  4.53 4.44 4.46 4.48 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคพิเศษ ภูมิภาค) 

  4.50 4.43 4.49 4.48 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ 
(ภาคพิเศษ กทม./พิเศษ ภูมิภาค) 

  4.51 4.44 4.48 4.48 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรฯ (ท้ังหมด)   4.51 4.43 4.48 4.48 

รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ กทม.)   4.48 4.18 4.31 4.33 

รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ กทม.)   4.53 4.38 4.44 4.46 

รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร 
(ภาคพิเศษ ภูมภิาค) 

  4.49 4.43 4.49 4.48 

บริหารธุรกิจ   4.45 4.29 4.33 4.36 
ปริญญาเอก   - - - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การเงิน) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - 
ปริญญาโท   4.45 4.29 4.33 4.36 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ภาคปกต ิ กทม 4.39 4.17 4.19 4.26 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (English Program) ภาคปกต ิ กทม. 4.20 4.07 4.03 4.10 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ กทม 4.59 4.39 4.43 4.48 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ กทม 4.45 4.22 4.42 4.37 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (Flexible) ภาคพิเศษ กทม 4.46 4.36 4.37 4.40 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคปกต)ิ 

  4.36 4.15 4.16 4.23 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคพิเศษ) 

  4.48 4.33 4.38 4.41 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

รวมหลักสูตรปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(ภาคปกติ/พิเศษ) 

  4.46 4.30 4.35 4.37 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (นานาชาติ) * นานาชาติ กทม. 3.20 4.25 2.60 3.29 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การลงทุนและการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน) * 

นานาชาติ กทม. 4.33 3.79 4.13 4.11 

รวมปรญิญาโท (นานาชาติ)   4.17 3.86 3.91 3.99 

พัฒนาการเศรษฐกิจ   4.44 4.36 4.29 4.36 

ปริญญาเอก   4.60 4.75 4.33 4.55 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เศรษฐศาสตร)  กทม. 4.60 4.75 4.33 4.55 

ปริญญาโท   4.44 4.35 4.29 4.36 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) ภาคปกต ิ กทม. 4.32 4.75 4.32 4.44 

       

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) ภาคปกต ิ กทม. 4.30 4.06 4.15 4.18 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) ภาคพิเศษ กทม. 4.29 4.14 4.02 4.15 

รวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรการเงิน) 

  4.29 4.12 4.05 4.16 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคปกต ิ กทม. 4.29 4.07 3.93 4.10 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคพิเศษ กทม. 4.50 4.40 4.38 4.43 

รวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

  4.46 4.33 4.29 4.36 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร) ภาคพิเศษ กทม. 4.72 4.85 4.88 4.81 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกต)ิ   4.30 4.24 4.07 4.20 
รวมหลักสูตรปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.48 4.39 4.36 4.41 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

สถิติประยุกต   4.45 4.25 4.32 4.35 
ปริญญาเอก   4.80 4.00 4.00 4.29 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ( วิทยาการคอมพิวเตอร) นานาชาติ กทม. 4.80 4.00 4.00 4.29 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ) * 

นานาชาติ กทม. - - - - 

ปริญญาโท   4.45 4.25 4.33 4.35 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จัดการโลจิสติกส) * ภาคปกต ิ กทม. 4.60 4.61 4.57 4.61 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จัดการโลจิสติกส) ภาคพิเศษ กทม. 4.20 4.16 4.33 4.19 
รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการโลจสิติกส)   4.40 4.37 4.43 4.38 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) * ภาคปกต ิ กทม. 4.00 3.50 3.60 3.71 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) ภาคพิเศษ กทม. 4.52 4.33 4.38 4.42 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  4.50 4.29 4.35 4.39 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.43 4.54 4.60 4.52 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.43 4.08 4.37 4.31 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ) 

  4.43 4.31 4.48 4.42 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.60 4.12 4.31 4.36 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.15 3.81 4.00 4.00 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง) 

  4.44 4.00 4.20 4.23 



หน้า | 35  

 

รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) ภาคพิเศษ กทม. 4.53 4.28 4.24 4.36 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)   4.53 4.28 4.24 4.36 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิติประยุกต) ภาคปกต ิ กทม. 4.48 4.30 4.24 4.34 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิติประยุกต) ภาคพิเศษ กทม. 4.33 4.14 4.20 4.23 
รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)   4.39 4.20 4.21 4.27 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิต)ิ * ภาคปกต ิ กทม. - - - - 
รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.52 4.36 4.40 4.43 
รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.42 4.21 4.30 4.31 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   4.36 4.25 4.33 4.31 
ปริญญาเอก   4.60 4.75 4.60 4.64 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดลอม) 

 กทม. 4.60 4.75 4.60 4.64 

ปริญญาโท   4.36 4.24 4.32 4.30 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคปกต ิ กทม. 3.80 4.00 3.53 3.76 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กทม. 4.38 4.08 4.14 4.21 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ ยะลา 4.42 4.36 4.53 4.44 

รวมปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)   4.41 4.26 4.39 4.35 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย   4.49 4.31 4.41 4.41 
ปริญญาเอก       

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) * 

 กทม. - - - - 

ปริญญาโท   4.49 4.31 4.41 4.41 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.57 4.36 4.60 4.52 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.44 4.24 4.32 4.34 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

  4.46 4.25 4.35 4.36 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการบริหาร) * ภาคปกต ิ กทม. 4.00 4.50 5.00 4.50 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการบริหาร) ภาคพิเศษ กทม. 4.64 4.48 4.58 4.57 

รวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการบริหาร) 

  4.60 4.49 4.60 4.57 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.50 4.38 4.65 4.52 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.88 4.30 4.38 4.39 

ภาษาและการสื่อสาร   4.48 4.33 4.35 4.40 

ปริญญาเอก   - - - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาและการสื่อสาร) *   - - - - 

ปริญญาโท   4.48 4.33 4.35 4.40 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต) ภาคปกต ิ กทม. 4.30 4.13 4.50 4.32 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต) ภาคพิเศษ กทม. 4.51 4.25 4.18 4.33 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต)   4.47 4.23 4.23 4.32 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) * ภาคปกต ิ กทม. - - - - 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) * ภาคพิเศษ กทม. - - - - 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) 

  - - - - 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ) 

ภาคปกต ิ กทม. 4.07 4.50 4.60 4.38 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.40 4.29 4.32 4.35 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) 

  4.35 4.33 4.36 4.35 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

ภาคพิเศษ  5.00 5.00 5.00 5.00 

       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร-English 
Program)  

นานาชาติ กทม. 4.65 4.56 4.40 4.54 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร-
International Program) 

นานาชาติ กทม. 4.64 4.40 4.44 4.50 

รวมปรญิญาโท (นานาชาติ)   4.60 4.36 4.39 4.46 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.16 4.35 4.56 4.36 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.46 4.30 4.29 4.37 

นิติศาสตร   4.64 4.21 4.35 4.41 

ปริญญาโท   4.64 4.21 4.35 4.41 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ กทม. 4.54 4.21 4.40 4.40 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. 4.68 4.25 4.34 4.44 

รวมหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ   4.64 4.24 4.36 4.43 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) ภาคปกต ิ กทม. 3.80 3.00 2.80 3.21 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) ภาคพิเศษ กทม. 4.73 4.25 4.53 4.52 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายและการจัดการ) 

  4.62 4.09 4.33 4.36 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสําหรับนักบริหาร) * ภาคพิเศษ กทม. - - - - 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคปกติ)   4.45 4.06 4.20 4.25 

รวมปรญิญาโททุกหลักสตูร (ภาคพิเศษ)   4.69 4.25 4.39 4.46 

การจัดการการทองเท่ียว   4.41 4.40 4.54 4.53 

ปริญญาเอก   4.70 4.50 4.90 4.71 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการการทองเท่ียว)   4.70 4.50 4.90 4.71 

ปริญญาโท   4.33 4.38 4.43 4.48 

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ) * 

ภาคปกต ิ กทม. 2.87 3.33 2.80 3.21 

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ) 

ภาคพิเศษ กทม. 4.73 4.66 4.73 4.71 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจดัการ   4.50 4.48 4.41 4.49 

ปริญญาโท   4.50 4.48 4.41 4.49 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม * 

ภาคปกต ิ กทม. 4.40 3.50 3.90 3.96 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม 

ภาคพิเศษ กทม. 4.52 4.66 4.50 4.58 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม * 

ภาษาอังกฤษ กทม. - - - - 
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รายการ  ศูนย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู
ความสามารถ 

ดานภาวะผูนํา รวม 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม   4.53 4.31 4.36 4.42 

ปริญญาโท   4.53 4.31 4.36 4.42 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคปกต ิ กทม. 4.80 4.38 4.70 4.64 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคพิเศษ กทม. 4.48 4.21 4.22 4.32 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม) ภาคพิเศษ ระยอง 4.57 4.57 4.69 4.61 

รวมปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)   4.51 4.31 4.34 4.40 

รวมปรญิญาโท (ภาคปกติ กทม./ภาคพิเศษ กทม.)   4.51 4.23 4.26 4.35 

วิทยาลัยนานาชาติ   4.29 4.00 4.16 4.16 

ปริญญาโท       

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การจดัการ) * นานาชาติ กทม. 4.29 4.00 4.16 4.16 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคปกติ กทม.)   4.37 4.20 4.23 4.28 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม.)   4.50 4.33 4.38 4.41 

ภาพรวม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูมิภาค)   4.49 4.43 4.50 4.48 

ภาพรวม (ปริญญาโท นานาชาติ)   4.41 4.19 4.22 4.28 

ภาพรวม (ปริญญาโท)   4.48 4.33 4.38 4.40 

ภาพรวม (ปริญญาเอก)   4.56 4.58 4.46 4.53 

ภาพรวมสถาบัน   4.48 4.33 4.38 4.41 

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย “*” หลังช่ือหลักสูตร แสดงถึง ขอมูลการตอบกลับมาของนายจางไมถึงรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  



 

 

บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน และเพ่ือนําผลขอเสนอแนะของ
ผูใชบัณฑิตมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมจากผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2559 โดยมีจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 2,935 คน และมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามกลับมาท้ังหมด 1,050 คน คิดเปน รอยละ 
35.8  
 

4.1  สรุปผลทางการศึกษา 
จากกลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน สวนใหญเพศชาย รอยละ 54.3 อายุ 51 

ปข้ึนไป รอยละ 38.7 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 62.1 ตําแหนงผูบริหารระดับตน รอยละ 35.3 
และเปนหนวยงานเอกชน รอยละ 45.6  

 
4.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยภาพรวม 
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.43) เม่ือพิจารณาแตละดานพบผล ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.48) 
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.33) 
3. ดานทักษะทางปญญา อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.34) 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 

4.52) 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับ

พอใจ (คาเฉลี่ย = 4.37) 
 

4.1.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จําแนกตามคณะ 

ผลการวิเคราะหจําแนกตามคณะ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต คณะการ
จัดการการทองเท่ียว มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 4.53 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.48 และคณะรัฐประศาสนศาสตร คะแนนเฉลี่ย 4.47 สวนคณะอ่ืนมีคาคะแนนเฉลี่ยไมแตกตาง
กัน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.21-4.43) 
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4.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา 

ผลการวิเคราะหจําแนกตามคณะ ระดับปริญญา พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.42) ระดับปริญญาเอก มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 4.57)  

4.1.4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน โดย
ภาพรวม 

ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.41) เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอคําถามซ่ึง
ไดจัดกลุมการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.48)  
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.33)  
3. ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม อยูใน

ระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.38)  
 

4.1.5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน จําแนก
ตามคณะ 

ผลการวิเคราะหจําแนกตามคณะ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต คณะการ
จัดการการทองเท่ียว มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.53 คณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.49 และคณะรัฐประศาสนศาสตร คะแนนเฉลี่ย 4.46 สวนคณะอ่ืนมี
คาคะแนนไมแตกตางกัน (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.16-4.42) 

 
4.1.6 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน จําแนก

ตามคณะ  ระดับปริญญา 
ผลการวิเคราะหจําแนกตามคณะ ระดับปริญญา พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต

ระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ (คาเฉลี่ย = 4.40) ระดับปริญญาเอก มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 4.53)  

 

4.2  อภิปรายผล 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  และตามอัต

ลักษณของสถาบัน ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ เม่ือพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวา ทุกดาน 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.30 ข้ึนไป และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.52 รองลงมาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.48 
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4.3  ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

 
4.3.1 ประเด็นท่ีไมพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดย

จําแนกตามคณะ/ระดับปริญญา/หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ผูใชบัณฑิตมีความไมพึงพอใจตอบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

ปริญญาโท (ภาคปกติ กรุงเทพฯ) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 เม่ือเจอสภาวะกดดันจากภายนอกจิตใจยังออนไหว ขาดความแกรงเจอภาวะการเปลี่ยนแปลง ขาดความ

นิ่งและสมาธิเปนบางครั้ง 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 ยังไมมีความม่ันใจในตัวเอง/ขาดภาวะความเปนผูนํา/Problem Solving Skill 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) สั่งงานแลวลาชา ขาดความรวดเร็วและทันกาลในการทํางาน/ขาดการอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไม

สอดคลองกับ พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน 
2) มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงมาก ไมยอมรับความเห็นของผูอ่ืนท่ีไมตรงกับความคิดของตนเอง (2) 
3) พนักงานจะเปนคนท่ีพูดนอย บางครั้งการสื่อสารระหวางกันอาจทําใหเกิดปญหาได ซ่ึงอาจจะทําให

ผลงานท่ีทําออกมาไดไมตรงใจผูบังคับบัญชา แตไดมีการ Coaching แกพนักงานแลว 
4) ควรใหมีการฝกฝนการทํางานเปนทีม และการเสียสละ (2) 
5) ไมคอยตรงตอเวลา 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) พูดจานอย ปกติจะเงียบไมคอยโตตอบหรือเสนอแนะ (2) 

2) ทักษะในการสื่อสารกับผูอ่ืนยังไมดีพอ ทํางานตามข้ันตอนมากเกินไป 

3) บัณฑิตยังขาดทักษะในการวิเคราะห แกปญหา รวมถึงการคาดการณเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และยังขาดการนําความรูจากหองเรียนมาประยุกตใชกับการทํางานจริง 

4) ควรขยันมากกวานี้อีกนิดนึง 

5) ใชเวลาในการทํากิจกรรมในชวงระหวางเรียนมากไป 

6) เม่ือบัณฑิตจบการศึกษาแลวบริษัทมักจะประสบปญหาสมองไหล ทําใหผูบริหารสวนใหญไมสนับสนุนให
พนักงานไปศึกษาตอ 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ ชลบุรี) 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) ยังขาดทักษะการบริหารงานภายในองคกร ทําใหการยอมรับจากผูรวมงานระหวางแผนกยังไมดีเทาท่ีควร 
2) มนุษยสัมพันธมากเกินความจําเปนในบางโอกาส 
3) บริหารจัดการความคาดหวังของตนเองไมได 
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ผูใชบัณฑิตมีความไมพึงพอใจตอบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ นครราชสีมา) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) วุฒิภาวะทางอารมณ 
2) ไมควรทํางานแบบวันแมนโชว 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ พิษณุโลก) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) การขาดวุฒิภาวะทางอารมณและการแสดงออกในบางกรณีท่ีผูบังคับบัญชาใหแกไขหรือปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบและท่ีไดรับมอบหมาย 
2) ไมคอยอดทนตอสภาพแรงกดดันในการทํางาน  ทําใหตองเปลี่ยนงานบอยๆ 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ สงขลา) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) ปจจุบันพนักงานเจาหนาท่ีสนับสนุนสาขาตางๆ ในการเขาธุรกิจของสาขา เปนตําแหนงสําคัญท่ีอาศัยคน

มีความรู มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม สําคัญมาก 
2) บางกรณียังติดแบบไมเปนระบบ ยังติดแบบแยกสวน 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ สุราษฎรธาน)ี 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) ควรเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
2) การปรับตัวเพ่ือเรียนรูสิ่งใหม/การนําเสนอแนวคิดเชิงสรางสรรค และการแกปญหาเพ่ือลดความขัดแยง 
3) เนนการมีภาวะผูนํา วิเคราะห แกปญหา ความรับผิดชอบตองาน/มีมนุษยสัมพันธดี

อยูแลว 
4) ควรเนนเรื่อง Reliability ในการทํางาน /การตรงตอเวลา /ความคลองแคลววองไว ทันตอเวลา 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ อุดรธาน)ี 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 การเรียนการสอนและหลักสูตรปจจุบันจะไมสะทอนปญหาท่ีแทจริงในองคกรเทศบาล 

 

 

บริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับนักบริหารรุนใหม 
1) ภาษาอังกฤษอยูในระดับท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 
2) นาจะเปนลักษณะสวนบุคคล เพราะเปนตั้งแตกอนเขานิดา แตเห็นการพัฒนาท่ีดีข้ึนแตก็ยังไมไดเกณฑท่ี

ด ี
3) ควรพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการประยุกต apply theory และสรางคุณคาเพ่ิมใหกับงาน รวมถึง 

Leadership skill ทักษะการบริหารงานและทีมงาน  
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บริหารธุรกิจ 
4) การทํางานในสภาวะความกดดัน ควรมีความคิดท่ีสุขุมและรอบคอบในการชี้แจงถึงเหตุและผล 
5) การใขเวลาทํางานมาทํากิจกรรมสวนตัวจนทําใหเกิดความลาชา 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สําหรับนักบริหาร 
1) การรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน การคิดแบบวิเคราะหเชิงลึกท่ีตอเนื่อง และการมองปจจัยรอบดานกอนการ

ตัดสินใจ 
2) Problem is, He could not be only a part of the subordinates trust.  There for, he was 

not able to obtain the trust of subordinates. 
3) เนื่องจากบัณฑิตทํางานท่ีเดียวเปนระยะเวลานาน ท้ังกอนและหลังเขารับการศึกษา ยังไมเห็นพัฒนาการ

ในการประยุกตวิชาการใหมในงานท่ีทําอยู 
4) ยังขาดความสามารถในเชิงวิเคราะห การคิด วางแผน สรุปผล และเสนอแนะอยางเปนระบบ 

กระบวนการในการหาขอมูล การรจัดเก็บขอมูลและดึงเอาขอมูลตางๆ มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible) 
1) มีลูกนองแตยังไมสามารถควบคุมและพัฒนาใหลูกนองสามารถรับผิดชอบงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายให

ดีและมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอได ทําใหตัวเองตองกลับมาทํางานใหมอีกรอบ 
2) บางครั้งมุงม่ันกับเปาหมาย ตองการใหไดผลสําเร็จมากไป จนอาจทําใหคุมอารมณไมอยูล้ําเสนผูรวมงาน 

(แตเพ่ือนๆ ท่ีรวมงานเขาใจ) หรือมีการเหวี่ยงวีนเกิดข้ึน 
3) ยังขาดความเปนผูใหญและการทํางานภายใตความกดดัน มารยาทและสัมมาคารวะกับผูบังคับบัญชา 

การควบคุมอารมณ 
4) ควรปรับปรุงการทํางานเปนทีม และการประสานงานระหวางหนวยงานอ่ืนๆ 
5) ควรมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานโดยไมเลือกฝาย/คนสนิท การรูจักเอาตัวรอด โดยกระจายงาน

แตไมไดชวยติดตามผล 
6) การนําเสนอผลงานหรือวิธีการทํางานยังไมเปนข้ันตอนท่ีเขาใจไดงายเพียงพอสําหรับบุคคลท่ีไมรูท่ีมามา

กอน 
7) ขาดการทุมเทเพ่ือใหงานเสร็จลุลวง/ทันตามเจตนา เชน ความรวมมือในการทํางานลวงเวลา เปนตน 
8) ควรทําเพ่ือสวนรวมเพ่ือกอใหเกิดงานท่ีสัมฤทธิ์ผล/ ความเรียบรอยในการทํางานและการติดตามตั้งแต

เริ่มจนจบ 
9) การคิดวิเคราะหปญหาคอนขางชา/ การใช  Program พ้ืนฐานในอาชีพควรปรับปรุง เชน Ms word, 

Excel, Power Point 
10) Conceptual Thinking 
11) การประยุกตใชในสิ่งท่ีไดเรียนรูมาใชใหเกิดผลกับการปฏิบัติงานจริงท่ียังไมเดนชัด แตเริ่มมีทิศทางท่ีดี

,ดานภาวะผูนําและการสื่อสารท่ียังไมแสดงออกใหเห็นในเชิงพฤติกรรม 
ปริญญาโท (ภาคปกติ กรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
1) ไมคอยกระตือรือรนในการทํางาน 
2) ยังขาดความสามารถในการวิเคราะห และความคิดริเริ่มสรางสรรค พบวาเด็กท่ีไดผลการเรียนดีบางครั้ง

มาทํางานแลวสูเด็กท่ีผลการเรียนธรรมดาไมได เพราะไมถูกสอนใหคิดนอกกรอบ และกลาตัดสินใจ 
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บริหารธุรกิจ 
3) ขอใหเนนการทํางานแบบ แสวงหาความรู ปรับใชในการทํางานได และเนนการ Benchmark กับ

ผูเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหสามารถแขงขันในระดับโลกไดมากข้ึน 
ปริญญาโท (นานาชาติ กรุงเทพฯ) 

• M.S.(Financial Investment and Risk Management) 

− ควรมีการสอนวิเคราะหภาวะสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงประกอบทฤษฎีเพ่ิมมากข้ึน 

• M.B.A.(International Program) 

− การสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอองคกรยังต่ําอยู 
 

 

พัฒนาการเศรษฐกิจ 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 
 การตัดสินใจท่ีรวดเร็วยังไมมากพอ ตองใชเวลา 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ขาดดานการอดทน และการรับแรงกดดันในการทํางาน 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 มีการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานนอย / คอนขางมีความม่ันใจในตนเองสูง 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 
 อาจจะเปนบุคลิกสวนบุคคล แตการทํางานงานเชิงวิเคราะห มองจุดประสงค บทบาท หนาท่ีท่ีสําคัญใช

เชิงบริหารยังไมครบถวน อาจจะมีสวนท่ีบกพรองทางการวิเคราะห ปรับปรุง เสนอแนวทางยังนอยอยู 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ควรหาความรูเพ่ิมเติมไวใชในการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ 

• เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร 
 ภาษาอังกฤษตองปรับปรุง 

 

 

สถิติประยุกต 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
 ขาดความม่ันใจในตัวเอง 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 
 มีความแข็งกระดางในเรื่องการเจรจาตอรอง และการสื่อสารระหวางสมาชิกทีมใน Role อ่ืน เชน 

Network, SA, PM ในเรื่องไมพยายามเขาใจในความรูพ้ืนฐานของสมาชิกทีม 
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สถิติประยุกต 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
 การตรงตอเวลา การไมกลาปฏิเสธงานท่ีมิใชของตนเอง ชวยในขณะท่ีงานของตนเองก็ยังไมเสร็จ 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน เชน ใหปฏิบัติตามแผนงานก็ทําตามแผนงานนั้นเสร็จสมบูรณ แต

ไมไดคิดความเปนไปไดลวงหนาหรืองานอ่ืนเก่ียวกับความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกัน 
 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 

− ในเรื่องของอาจารยท่ีสอน อยากขอใหทางนิดาชวยตรวจสอบและปรับพฤติกรรมของอาจารยในเรื่อง
ของทัศนคติและอคติตอนักศึกษา อยากใหมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตออาจารย และ
ประเมินอาจารยในทุกรายวิชา หากทางนิดาพบวา อาจารยทานใดมีนักศึกษารองเรียน 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 

− เปนคนมีความรูความสามารถดี แตข้ีลืมจนทําใหการจัดเรียงความสําคัญของงานนั้นดอยลงไป 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 
1) บัณฑิตหลังจากจบการศึกษาไปแลว ไมเคยติดตอกับไปยังหนวยงานท่ีไดรับการฝกเลย ท้ังท่ีพวกพ่ีๆ เต็ม

ใจทุมเทสอนงานให 
2) ยังมีการใชอารมณและความรูสึกสวนตัวในการทํางาน โดยยังไมมีวุฒิภาวะของนักบริหารงานดานบุคคล

อยางพอเพียง ตองนิ่งกวานี้ และขาดความเขาใจแกนของธุรกิจและหลักการบริหารงานดานทรัพยากร
บุคคล 

3) มุงหมายในการใชทฤษฎีจนเกินไป อาจไมเหมาะกับสภาวการณจริงท่ีเปนอยู  

4) ควรพัฒนาทีมงานและภาวะผูนําเพ่ิมเติม 

5) เปนคนท่ีไมเรียนรูและไมหาวิธีการพัฒนาใหมๆ มาใชในงาน แตกลับเลือกท่ีจะทําแบบเดิมๆ และไมใช
ความรูทางดาน HRD มาพัฒนาขีดความสามารถของทีม 

6) เปนเรื่องบุคลิกภาพสวนตัวท่ียังขาดความม่ันใจ ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

7) Should we more case studies from HBR or other publications to develop better 
business, market of customer understanding. 

8) In modern world beside IQ, EQ is equally important 

9) English communication skill especially speaking/Writing. Initiative and think out of the 
box. 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

10) ทักษะในการจัดการทีมงาน/ภาวะผูนํา ยังตองพัฒนามาก ตองรูจักใหความสามารถของทีมงานแทนการ
เขาไปทํางานทุกๆ ดานแทนทีมงาน, ทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ตองมีการ
ปรับปรุง 

11) ความรูดานกฎหมายแรงงานและวิธีปรับใชนอยมาก กฎหมายประกันสังคมก็เชนกัน, ความรูดานภาษี
อากรไมเพียงพอตอการทํางานในฐานะผูจัดการฝายบุคคล โดยเฉพาะการสงบุคลากรไปทํางานประเทศ
ตางๆ, ทักษะดานการบริหารจัดการในฐานะหัวหนาทีม จําเปนตองไดรับการพัฒนา 

12) ไมตรงตอเวลาในการมาทํางาน ไมสงงานตามเวลาท่ีตกลงกัน การบริหารจัดการภายใตความรับผิดชอบ
ในองคกรไมดี 

 

 

ภาษาและการส่ือสาร 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

− ขาดการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือนรวมงาน บางครั้งยังขาดการควบคุมอารมณท่ีดี 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต 

1) ยังขาดภาวะการเปนผูนําอยู Readership และภาวะท่ีตองตัดสินใจท่ีเด็ดขาด ยังไมกลาตัดสินใจ เพราะ
ดวยนิสัยเปนคนท่ีเกรงใจคนอ่ืน 

2) ยังขาดทักษะในการทํางาน เหมาะท่ีจะปฏิบัติงานตามคําสั่งมากกวาการคิดริเริ่ม หรือวางแผนงานดวย
ตนเอง 

3) นาจะเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไมเก่ียวกับสถาบัน 

4) ขาดทักษะบริหารจัดการอยางมาก โดยเฉพาะ time management  แตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสูง
มาก  

 

 

การจัดการการทองเท่ียว 

ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

1) Ego สูงมากโดยคิดแตความคิดของตนเองเปนท่ีถูกตอง เก่ียวกับผูบังคับบัญชา ยึดถือแตสิ่งท่ีตนเรียน
มากเปนสําคัญ มองขามความรูของเพ่ือนรวมงานท่ีจบจากสถาบันอ่ืน  ทนงในความสามารถตนเอง
จนเกินไป ลืมตนวาขาดประสบการณทางวิชาชีพ ขาดการประยุกต  

2) ควรเพ่ิมการสอนเรื่อง การอยูรวมกันในสังคม มารยาทในสังคม ฯลฯ 
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นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 รับสมัครมาตอนสัมภาษณแจงวาทํางานได แตพอทํางานจริงทําไมไดตองของบายบาย ทําใหงานเสีย
โอกาส 

 
 

บริหารการพัฒนาส่ิงแวดลอม 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 
1) การสืบคนขอมูลวิชาการเพ่ือนํามาประยุกตใชยังไมมีการพัฒนา 

2) ความเชื่อม่ันในตนเองของบัณฑิตเม่ือสถานการณกดดันยังถือวานอยมาก การแกปญหาและการสื่อสาร
กับหนวยงานตางๆ ยังไมคอยพอใจเทาไหร 

 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ปริญญาโท (นานาชาติ กทม.) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ยงัไมสามารถสรางสรรคผลงานดวยตนเอง ขาดความม่ันใจในการสื่อสาร และวิชาชีพของตน 
 
 

4.3.2  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยจําแนกตาม
คณะ/ระดับปริญญา/หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร 

ปริญญาโท (ภาคปกติ กรุงเทพฯ) 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

 เปนบุคลากรท่ีมีความสามารถพัฒนาการทํางานได 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

1) รับฟงผูอ่ืนมากข้ึน และตองติดตาม ซ่ึงปจจุบันไดปรับปรุงดีข้ึนแลว 

2) ขอบคุณสถาบันท่ีไดมอบความรู ความรับผิดชอบ และแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนมามาก 

3) ชื่นชมสถาบันท่ีใสใจคุณภาพของบัณฑิตดีเยี่ยม ท้ังความรูและคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผลอันดี
ยิ่งตอระบบราชการ (5) 
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ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร 

4) ควรผลิตบัณฑิตเชนนี้ออกมามากๆ 

7) มีความรูดีในการบริหารงานเปนทีมท่ีชวยกันฟนฝาอุปสรรคและมีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธดี
มาก  

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) สามารถนําสิ่งท่ีเรียนมาท้ังทางตรงและทางออม มาปรับใชใหเขากับงานไดดี 
2) โดยสรุปถือวาเปนท่ีพอใจมาก เพราะเปนคนขยัน มีความวิริยะอุตสาหะ เสียสละเวลาในการทํางานท้ัง

เรื่องสวนตัวและสวนรวม มีความรับผิดชอบสูง ทุมเทในการทํางาน ถือเปนแบบอยางท่ีดี 
3) เทาท่ีรูจักหลายๆ ทาน จะเปนคนดีมีเหตุผล มีคุณธรรม และคิดเปนระบบ แบบ scientific 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ ชลบุรี) 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 มีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด และสังเกตไดวาทักษะตางๆ ท่ีนํามาใชมาจากการศึกษาจาก

สถาบันฯ 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ พิษณุโลก) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สามารถคิด วิเคราะห และอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางมีระบบ มีความสามารถในการเสนอ

แนวความคิดในการประชุม และรับฟงความคิดผูอ่ืน 
 สามารถนําความรูท่ีไดศึกษาเพ่ิมเติมนํามาพัฒนางานไดเปนอยางดี 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ สงขลา) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ไมตองปรับปรุง ดีทุกอยาง 

 
 

บริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท (นานาชาติ กรุงเทพฯ) 

• M.S.Program in Financial Investment and Risk Management (International) 
1) บัณฑิตมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีความรูความสามารถในดานสาขาวิชาท่ีไดเรียนมา และ

นํามาปรับใชในงานไดเปนอยางดี สามารถพัฒนาเปนผูบริหารไดตอไป 
2) งานวิจัยเชิงนโยบายท่ีสํานักงาน กลต. ยินดีท่ีไดรับบัณฑิตจากโปรแกรม FIRM ของนิดาเขารวมงาน 

และอยากไดรับใบสมัครจากผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาวอีก เพราะมีความพรอมในการ
ทํางานไดคอนขางดี / คราวหนาสงแบบสอบถามแบบ On-line ก็ไดครับ 

ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สามารถนําหลักการหาขอมูล หรือ tools มาใชในองคกรไดเปนอยางดีมาก สามารถลดเวลาการทํางาน

และไดขอมูลท่ีรวดเร็ว และชัดเจน ทําใหการพิจารณาหรือตัดสินใจไดงายข้ึน 
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บริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับนักบริหาร) 
 สถาบันชวยสงเสริมองคความรูเปนอยางดี และสรางนักบริหารท่ีดีใหกับองคกร 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับนักบริหารรุนใหม) 
1) บัณฑิตมีการพัฒนาในเชิงความคิดดานกลยุทธการวางแผน สามารถนํามาใชในการวางแผนการทํางาน

ไดดีข้ึน หลังจบการศึกษา ปริญญาโทแลว 
2) หลังจากเรียนจบปริญญาโท เห็นถึงการพัฒนาการท่ีตอเนื่อง ท้ังในดานการคิดเปนระบบ ภาวะการเปน

ผูนํา ความม่ันใจในการทํางาน รวมท้ังมนุษยสัมพันธท่ีเปนผูบริหารมากข้ึนตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible) 
1) หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุง การนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง 
2) สามารถศึกษาและพัฒนาเพ่ือเปนกําลังท่ีสําคัญได 
3) มีความคิดเปนระบบ ทํางานเปนทีม ทํางานในตําแหนงของตนเองไดเปนอยางดี พรอมท้ังมีน้ําใจ

ชวยเหลือทุกคนในทีม 
4) บัณฑิตทานนี้ของนิดา มีคุณภาพมากจริงๆ 
5) บัณฑิตคนนี้เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและเปาหมายท่ีไดรับสูง และสามารถท่ีจะมีโอกาสในการ

ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 
6) โดยรวมแลวถือวาเปนพนักงานท่ีปฏิบัติงานไดดีมาก ไดรับการประเมินผลงานในระดับดีเยี่ยมทุกครั้ง มี

การพัฒนาและปรับปรุงผลงานตลอดเวลา เปนท่ีรักของหัวหนาและเพ่ือรวมงาน 
7) มีความพึงพอใจ และในสวนรวมพนักงานมีความรูความสามารถในการพัฒนาสรางสรรคงานโดยทํางาน

เปนระบบทีมไดอยางดี สามารถใหความรู สอนหรือแนะนําพนักงานรุนนองได โดยไดรับความไววางใจ
จากหัวหนางานระดับสูงเปนอยางดี 

 
 

พัฒนาการเศรษฐกิจ 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
1) โดยรวมเปนผูเสียสละ ชวยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้งท่ีรับผิดชอบ ดูแลพ่ีนองผูดอยโอกาส หวังเปน

อยางยิ่งวาบัณฑิตผูนี้จะเปนท่ีพ่ึงพิงท่ีดีของพ่ีนองประชาชน และไดรับความไววางใจในครั้งตอๆ ไป 
2) มีความแตกตางเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกวาเดิมเปนอยางมาก เห็นไดชัดเจน และทางหนวยงานยินดี

ท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสเจริญกาวหนาตอไป 
3) บัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวมีการคิดวิเคราะหการทํางานเปนระบบมากข้ึน และมีภาวะของการ

เปนผูนํา (Leadership) มากข้ึน 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร 

− เนื่องจากบัณฑิตเปนบุคคลท่ีจริงจังตอการทํางาน และจริงใจตอผูรวมงานท้ังระดับบนและลาง 
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สถิติประยุกต 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
 มีความรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายไดดี 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ศรัทธาในบัณฑิตของนิดา ดีเยี่ยมทางความคิดและกลาสรางสรรค 

 
 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 
1) โดยรวมแลวบัณฑิตเปนผูมีความรับผิดชอบสูง และมีคุณภาพเปนท่ีพอใจมาก (4) 
2) ขอบคุณทางสถาบันท่ีใหความรูกับบุคลากร ซ่ึงม่ันใจวาจะมีประโยชนและชวยพัฒนาองคกรไดอยางเปน

รูปธรรม 
3) A good student /Knowledge and moral. 
4) เปนสถาบันการศึกษาท่ีอบรมใหนักศึกษาคิดเปนระบบ และจิตสํานึกท่ีดีตอตนเอง สังคม องคกรอยางมาก 
5) เนื่องจากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานไดคลองแคลวและรวดเร็ว ในบางครั้งจะขาดความรอบคอบและ

ระมัดระวังไปบาง 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 

− บัณฑิตเปนผูมีคุณลักษณะท่ีดีในหลากหลายดานตั้งแตกอนเขาศึกษาในนิดาอยูกอนแลว ท้ังคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ความรูในการปฏิบัติงาน ทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา ทักษะ
ความสัมพันธกับผูอ่ืน การสื่อสารและภาวะผูนํา 

 
 

ภาษาและการส่ือสาร 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต 

− มีความพรอมในทุกๆ ดานในการเปนผูนําในองคกร และเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงตอสังคมทุกสังคม 

ปริญญาโท (นานาชาติ (พิเศษ) กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร(หลักสูตรนานาชาติ) 

− ในภาพรวมเปนท่ียอมรับของหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร(หลักสูตรนานาชาติ) 

− เปนคนรุนใหมท่ีมีความรู ความสามารถ และจิตสาธารณะ 
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ปริญญาโท (นานาชาติ กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 เนื่องจากบัณฑิตเพ่ิงไดรับการบรรจุเปนนักวิชาการประจําสถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา เปนระยะเวลา
คอนขางสั้น (ประมาณ 3 เดือน) จึงอาจไมสามารถมีขอคิดเห็นไดมากนัก แตในภาพรวมถือวาเปนบุคคลท่ี
มีศักยภาพสูง มีผลงานเปนท่ีนาพอใจ 

 
 

นิติศาสตร 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 มีความรับผิดชอบงานในหนาท่ี และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดนําความรูท่ีไดศึกษามาพัฒนา

งานในหนาท่ีดวย 
 
 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
ปริญญาโท (นานาชาติ กทม.) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 บัณฑิตเปนคนรับผิดชอบอยางสูงในหนาท่ีการงาน มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหท่ีเปนข้ัน

เปนตอน มีน้ําใจกับเพ่ือนรวมงาน 
 

 
4.3.3 ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต โดยจําแนกตามคณะ/ระดับปริญญา/หลักสูตร  

ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

ปริญญาโท (ภาคปกติ กรุงเทพฯ) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) นิดาควรจัดใหมีการเขาคายกิจกรรมหรือฝกใหนักศึกษามีความนิ่งและฝกจิตใจใหแข็งแกรง  เชน การจัด

ใหมีการปฏิบัติธรรมสัก 15-30 วันกอนสอบ Comprehensive  
2) พบวาตัวบัณฑิตมีขอติดขัดบางในการคิดอยางเปนระบบและการประยุกตใชเนื้อหาท่ีเรียนเขากับงาน/

เนื้อหาท่ีเรียนควรสอดแทรกเนื้อหาและตัวอยางในการทํางานจริงเขาไปดวย 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) หากไดรับโอกาสใหทดลองทํา Project ท่ีตองมีการตัดสินใจ การคิดวิเคราะหท่ีเปนข้ันตอน และการมอง

ภาพกวางจะสามารถเสริมศักยภาพในสวนท่ีขาดไดเปนอยางดี เพราะมีความมุงม่ัน และไมปฏิเสธการ
เรียนรูนวัตกรรมใหมๆ 
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ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

2) ควรเนนนักศึกษาใชโปรแกรมพ้ืนฐาน Office มากกวานี้ เพราะการทํางานจริงออนมากไมทันกับการ
ปฏิบัติงานเลย ซ่ึงคณะจําเปนตองพัฒนาบุคลากรโดยสงไปอบรม, ควรฝกใหนักศึกษาทดลองการทํางาน
จริงในกรณีนักศึกษายังไมเคยทํางานเลย 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการทํางานเชิงรุกหรือการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร/การบริหารงานแบบบูรณา

การ /นักศึกษารุนใหมประสิทธิภาพการทํางานต่ํากวารุนเกา  
2) ควรพัฒนาทักษะในการเปนผูนํากลุมและการใชงานผูใตบังคับบัญชา 
3) ตองมีความมุงม่ัน ขยัน อดทนทํางาน ไมเลือกงาน 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) ควรนําความรูความสามารถหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในสิ่งท่ีทําอยูประจําใหดีข้ึน ดังนั้น จึงควรปรับปรุง

ทัศนคติใหม คือ ไมนิ่งเงียบเพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนในสถาบันมาทําประโยชนตอตนเองและ
งานท่ีทําอยู จะไดนําสิ่งใหมๆ เผยแพรหรือมีประโยชนตอผูอ่ืนดวย 

2) ควรพัฒนาทักษะดานการบูรณาการ การนําองคความรูดานอ่ืนๆ มาประยุกตใชเพ่ือผลักดันใหงานลุลวง 
3) การเพ่ิมเนื้อหา กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการนําความรูมาประยุกตใชกับการทํางาน หรือใหบัณฑิต

วิเคราะหงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยใชองคความรูท่ีไดเรียนมาประกอบการวิเคราะห 
4) ควรพัฒนาทีมงานใหดีกวานี ้
5) ปรับลดกิจกรรมของคณะใหนอยลง เพราะมีมากจนเกินไป เชน กิจกรรมกับรุนพ่ีๆ และศิษยเกา 
6) ควรมีการปลูกจิตสํานึกของบัณฑิตในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน เพ่ือใหโอกาสกับคนรุนตอไป 

และเพ่ือนรวมงาน  
7) ยังไมเห็นความแตกตางในการทํางานกอนเขาศึกษากับหลังจบการศึกษา โดยเฉพาะการนําความรูท่ีเรียน

มาปรับปรุงระบบงาน 
8) มีความกระตือรือลน รับผิดชอบในงานดีมาก พัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหเปนระบบ ควรเพ่ิมเติมความรู

และประสบการณในงานเพ่ือใหสามารถพัฒนางานของบริษัทใหดียิ่งข้ึน และสามารถเปนผูบริหาร
ระดับสูงในอนาคต 

9) มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน ซ่ึงบางครั้งอาจมองขามสวนรวมไปบาง 
10) ปญหาการควบคุมดานอารมณทําใหการฟง การคิดและตัดสินใจเกิดอคติ สมาธิในการทํางานสั้นและไม

นิ่ง เม่ือเกิดความไมไววางใจหรือเคลือบแคลงสิ่งใดแลวไมไดรับการคลี่คลายในทันที  
11) บัณฑิตท่ีจบออกมานอกเหนือจากความเกงทางดานวิชาการแลว ควรสงเสริมใหมีดานคุณธรรมใหมากๆ 

ผูนําในอนาคตเราตองการท้ังคนเกงและคนดี 
12) จําเปนตองฝกปฏิบัติจากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหเกิดทักษะการพัฒนาตนเอง 

13) ควรจัดระบบการวางแผนในการทํางานใหมากข้ึนเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายอยางเต็มท่ี 

14) ควรเพ่ิมทักษะในเรื่องการเขียนรายงาน การสื่อสารเปนหนังสือ 

15) ควรเพ่ิมวิชาเรียนภาษาอังกฤษดานการบริหาร 
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ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

16) กิจกรรมท่ีสงเสริมความรักและสามัคคีในบัณฑิตดวยกัน รวมถึงความภูมิใจในสถาบันยังนอยเกินไป เห็น
ควรสงเสริมใหมากข้ึน 

17) การพัฒนางานในหนาท่ีโดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตใชอยางมีระบบ 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ ชลบุรี) 

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
1) นาจะปรับปรุงเรื่อง Inter personal Skill 
2) ควรปรับปรุง 1) ทักษะการพูด 2) การควบคุมอารมณ  3) การพัฒนาปรับปรุงงานประจําใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด/คลองตัว รวดเร็วข้ึน  4) การแสวงหาความรูใหมๆ เทคนิคในการทํางานใหคลองตัว 
สะดวกรวดเร็วหรืองายข้ึน 

3) ควรเพ่ิมเนื้อหาการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสอน EQ 
4) ควรเพ่ิมความเปนผูนํามากข้ึน 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ นครราชสีมา) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) เปนคนพูดจาตรงไปตรงมาดี แตบางครั้งก็ตองระวังดวย 
2) ควรรูจักทํางานเปนทีมเวิรก  
3) จัดสัมมนาทางวิชาการใหบัณฑิตนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการหลังจากจบการศึกษาท่ีเกิดประโยชนตอ

สังคมและองคกรท่ีปฏิบัติงาน (แนวคิดวิธิการปฏิบัติ-ผลงานท่ีเปนเอกสาร-ผลงานท่ีไดรับการยอมรับ) / 
ควรจัดทําแบบสอบถามบัณฑิตดวยวาภายหลังจบการศึกษา มีชิ้นงาน ผลงานอะไรบาง 

4) เห็นควรสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอไป 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ พิษณุโลก) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ควรปรับปรุงวุฒิภาวะทางอารมณ ฝกความอดทนใหมากข้ึน และการแสดงออกในกรณีท่ีไมพอใจในเรื่อง

ตางๆ (3) 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ สงขลา) 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) อาชีพพนักงานธนาคาร มีภาวะกดดันจากเศรษฐกิจของภาคใตท่ีถดถอยลง ในขณะท่ีการแขงขันสูง ท้ัง

จาก Bank และ Other Bank พนักงานตอง Change จึงจะทํางานดวยความสําเร็จ, สวนตัวพนักงาน
ตองคิดบวก ตองยอมรับความเปลี่ยนแปลง และตองเปลี่ยนแปลงตนเอง สถาบันเปนสวนหนึ่งในการชวย
พัฒนานักศึกษา  

2) เพ่ิมทักษะการคิดเปนระบบใหมากข้ึน 
3) แบบสอบถามควรเปนลักษณะสอบถามกอนและหลังจบการศึกษา เพราะบางเรื่องเปนคุณลักษณะตัว

บุคคล แตบางเรื่องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายหลังการศึกษา มิฉะนั้นจะไมสามารถวิเคราะหในสวนท่ี
เก่ียวของกับผลของการศึกษาได 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ สุราษฎรธาน)ี 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



หน้า | 55  

 

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 

1) ควรมีความกระตือรือรน และความพรอมในการทํางาน ความรวดเร็ว การตอบสนองท่ีสงผลตอการ
ทํางานในภาพรวม 

2) ใหเนนการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอนใหสามารถนําความรูความสามารถมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง 

3) ในหลักสูตรเดิมมีการศึกษาเรื่องเทคนิควิเคราะหเชิงปริมาณ หรือวิชาคิดคํานวณเชิงตัวเลข ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการวางพ้ืนฐาน แผนงาน บริหารงาน หากไดเพ่ิมวิชาในลักษณะเดียวกันนาจะสงผล
ดีตอคุณภาพผลผลิตบัณฑิตปริญญาโท นิดา 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ อุดรธาน)ี 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
1) ควรใหบัณฑิตเรียนรู รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกรเทศบาลอยางแทจริง 
2) ภาคสวนราชการมีความตองการ เม่ือเจาหนาท่ีของหนวยงานเรียนจบมาแลว คือ ตองนําความรูมา

ทํางานเชิงระบบ สรางกระบวนงานแนวใหมท่ีมุงสูลูกคา ประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน / 
การคิดเชิงระบบท่ีใหมมีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

3) ควรเพ่ิมทักษะในเรื่องภาษา 
4) เพ่ิมความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพ่ือทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 

 

 

บริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท (นานาชาติ กรุงเทพฯ) 

• M.B.A. (English Program) 
1) ควรปรับปรุงในแงการคิดวิเคราะห วางแผนงาน 
2) Field ท่ีบัณฑิตทําเปนสายงานใหมคือ การตลาดตางประเทศ จึงนาจะมีหลักสูตรดูงานตางประเทศ 

สําหรับบัณฑิตในสาขานี้มากข้ึน เพ่ือประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ปริญญาโท (ภาคปกติ กรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 
1) สามารถนําหลักการหาขอมูลหรือ tools มาใชในองคกรไดเปนอยางดีมาก สามารถลดเวลาการทํางาน

และไดขอมูลท่ีรวดเร็ว และชัดเจน ทําใหการพิจารณาหรือตัดสินใจไดงายข้ึน 
2) บัณฑิตควรมีความอดทนและใฝรูใหมาก โดยเฉพาะชวงเรียนรูงาน มิใชแตหวงกลับบาน 5 โมง ขาดซ่ึง

ความเรียบรอยในงาน ทํางานเพียง 70% เทานั้น 
3) เนื่องดวยลักษณะงานจําเปนตองมีทักษะและความรอบรูในเรื่องธุรกิจหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นสิ่งท่ีควร

เพ่ิมเติมคือการแสวงหาความรูในอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพในอนาคต 
สวนงานดานอ่ืนจัดวาอยูในเกณฑท่ีดี 

4) ตองรอใหมีประสบการณในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

5) ควรปรับปรุงการจัดลําดับความคิดและจัดลําดับความสําคัญในงาน และทักษะในการใชภาษาอังกฤษ  
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บริหารธุรกิจ 

6) ควรเขมงวดกับการตรงตอเวลาและวินัยเรื่องเวลามากกวานี้ 

7) need more presentation skill 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับนักบริหาร) 
1) อยากเสนอแนะใหทําแบบสอบถามในชวงแรกของการศึกษา และมีอีกครั้งหนึ่งหลังจบการศึกษา 
2) นอกจากการบรรยายทางวิชาการแลว อยากใหการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานมากข้ึน 

เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนํามาประยุกตใชในท่ีทํางานไดทันที 
3) ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนใหมากข้ึน เพ่ือการพิจารณาจะไดรอบคอบ และไดเรียนรูจากคนอ่ืนมาก

ข้ึน 
4) การยอมรับความแตกตางจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในเชิงบุคคลิก พฤติกรรม และแนวความคิดใน

การวิเคราะห แกปญหา และการเรียนรูเขาใจกันและกันใหมากข้ึน 
5) ควรเพ่ิมทักษะในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห สรุปผล เสนอแนะ และรายงานผลอยาง

เปนระบบ 
6) To act mutual frust cooperation, It is important in that work in the company. 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับนักบริหารรุนใหม) 
1) อยากใหเด็กไทยมีความกลาแสดงความคิดเห็นมากกวานี้ และกลาท่ีจะ presentation  ท่ีเปนมาตรฐาน

และรูจัดการเตรียมตัว 
2) เนื่องจากนิดามีหลักสูตรท่ีดีมากมาย และมีความสามารถในการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

จึงเสนอใหทางสถาบันทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหผูท่ีงานงานควบคูกับการศึกษาไดมี
โอกาสมีทางเลือกในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

3) ควรเนนย้ําบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาโทใหรักษาสมดุลระหวางเวลาเรียนและเวลาทํางานให
เหมาะสม โดยไมเบียดเบียนเวลาทํางานจนทําใหงานเกิดความเสียหายและเอาเปรียบเพ่ือนรวมงานคน
อ่ืนๆ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Flexible) 
1) เห็นควรมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต เม่ีอไดเขาไปทํางานในหนวยงานหรือองคกรประมาณ

ปละครั้ง 
2) ยังขาดภาวะความเปนผูนํา (4) 
3) เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูผลิตชิ้นสวน ในการใชทฤษฎีมาประยุกตอาจยาก และผูเรียนสวนใหญเปนระดับ

พนักงานท่ีมีประสบการณนอย (นอยกวา 5 ป) อาจตองปรับหลักสูตรเปนการทํา work shop มากข้ึน 
4) คิดวาคุณสมบัติท่ีประเมินสวนใหญมักเปนคุณสมบัติท่ีติดตัวมากับบัณฑิต หรือผูปฏิบัติงานอยูแลวคือ 

ความสุภาพ ความเปนผูนํา จิตสํานึกตอสังคม ฯลฯ ดังนั้นการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนระดับปริญญา
โท จึงมีความสําคัญเพ่ือเปนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะออกมารสรางชื่อเสียงใหสถาบัน 

5) ควรทุมเทในการทํางานและถายทอดสอนงานอยางเต็มใจ และเกิดประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน 
6) ควรมีการสอดแทรกการสรุปประเด็นท่ีสําคัญ การเลาเรื่อง การนําเสนอ และทักษะการพูด ซ่ึงมีความ

จําเปนในการทํางานในปจจุบันมาก ไวในแตละวิชาเรียนดวย จะทําใหบัณฑิตมีความพรอมในการทํางาน
มากข้ึน 
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บริหารธุรกิจ 
7) ควรเพ่ิมหลักสูตรดาน Sot Site หรือการบริหารงานในภาวตึงเครียด เพ่ือใหบัณฑิตมีการรับมือกับความ

กดดันไดดี หรือมีวิธีการปลอยวางได 
8) ควรเพ่ิมทักษะในการสื่อสารในท่ีสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในความกาวหนา เนื่องจากเปนผูมี

ความสามารถ 
9) ควรจับประเด็นปญหาใหดีกวานี้ จะไดตอบคําถามของลูกคาใหตรงประเด็น/ ควรฝกฝนและใช Program 

พ้ืนฐานใหคลองกวานี้ 
10) การแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเองในการทํางาน 
11) การพูดในท่ีสาธารณ/การพูดในท่ีประชุม เปนทักษะสําคัญในการแสดงออกของความสามารถท่ีมีอยูให

คนอ่ืนไดเห็น ควรตองมีการสรางในการเรียนใหมากข้ึน 
12) การนําความรูระดับสูงมาประยุกตใชยังไมมากพอ ยังเปนระดับพ้ืนฐาน ท้ังนี้อาจเกิดจากงานท่ีไดรับ

มอบหมายยังงายเกินไป แนวคิดเชิงธุรกิจการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหองคกรไมโดดเดนถึงแมน
เปน Flexible Program ก็นาจะเขมขนกวานี้ 

13) ควรตรงตอเวลาอยางสมํ่าเสมอ และความอดทนมานะตอตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง
ตามวาระท่ีธนาคารกําหนด 

14) Absolute Achievement 
 

 

พัฒนาการเศรษฐกิจ 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
1) ควรปรับปรุงดานความอดทนและการมีระเบียบวินัย 
2) ควรเพ่ิมภาคปฏิบัติในการเรียนมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน 
3) พัฒนาเรื่องการสรางความเชื่อม่ันใหกับตนเอง ซ่ึงจะเปนประโยชนกับบณัฑิตมาก  
4) ภาษาอังกฤษสําหรับการติดตอสื่อสารยังไมดีเทาท่ีควร / การใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลยังไมชํานาญ 
5) การเครงครัดในการปฏิบัติตามกติกาและแนวทางปฏิบัติสวนรวม เชน การรวมกิจกรรมการสัมมนาทุก

กิจกรรม 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 
 ชวยสงเสริมทางดานการวิเคราะห สังเคราะห ฝกทักษะดานนี้เพ่ือพรอมในการสรางสรรคพัฒนาตางๆ ใน

การทํางาน 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
1) ควรมพัฒนาดานการวางแผน และการทํางานเปนระบบ 
2) ควรปรับปรุงดานอารมณ / การทํางานรวมกับคนอ่ืน (2) 

• เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร 
 บัณฑิตเปนบุคคลท่ีแสวงหาความรูและวิทยาการใหมๆ อยูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือนํามาพัฒนาองคกรใหมี

ความเจริญกาวหนา 
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สถิติประยุกต 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
1) มีความตั้งใจทํางานและมีจุดแข็งในการคิดวิเคราะหงานในเชิงลึก นําการวิเคราะหมาแกปญหางานไดดี 

แตควรเนนเรื่องการตรงตอเวลา 
2) เพ่ิมทักษะดานภาษาอังกฤษ 
3) ตอง Active มากข้ึนในการแสวงหาความรูใหมๆ 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
1) เนนในเรื่องความเปนผูนํา ความม่ันใจในตัวเอง 
2) ยังมีลักษณะการเลือกทํางาน เฉพาะในสวนงานท่ีมีความสนใจ ถาไมสนใจอาจไมใหความใสใจเทาท่ีควร 

ซ่ึงในชีวิตการทํางานจริงตองรับผิดชอบทุกๆ ชิ้นงานตาม Job ท่ีวางไว หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
อยางไรก็ตามเปนเรื่องท่ีปรับปรุงได 

3) โดยรวมบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดดีเปนท่ีพอใจ ท้ังในเรื่องงานและการประสานงานกับทีมงาน หากมี
การดูงานและประสบการณมากข้ึน นาจะพัฒนาตอไปไดเปนอยางดี 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 
 ใหระลึกถึงสิ่งท่ีร่ําเรียนมาในวิชาวิเคราะหระบบ และการบริหารโครงการ 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
 ควรพัฒนาดานการแสดงความคิดเห็น กลาพูด กลาแสดงออก ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ควรพัฒนาการถายทอดขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานใหรุนนอง 
2) สถาบันควรปรับปรุงความสามารถดานภาษา การพูด การเขียนดวยภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาทุกคน 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

− กรอบความคิดในเรื่องการวิเคราะหเปนเอกเทศมากเกินไป ทําใหการออกแบบระบบไมสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือใชงานไดจริง ควรเนนใหคิดแบบงายๆ แตสามารถใชไดกับทุกๆ องคกร 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ควรเพ่ิมบรรยากาศวิชาการสากลใหมากข้ึน เปดสาขา International  เพ่ือใหบรรยากาศวิชาการ

หลากหลาย 
 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 
 ควรพัฒนาระบบการทํางานของคณะ การแจงขาวสารท่ีไมท่ัวถึง 

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 
1) ควรไดรับทุนหรือโอกาสจากทางสถาบันในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
2) ควรพัฒนาดานภาวะผูนํา 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 
1) ความรูและประสบการณในการเรียนควรเพ่ิมเติม องคกรชั้นนําในการศึกษาการปฏิบัติจริงเก่ียวกับสาขา

ท่ีเรียน จะทําใหมหาบัณฑิตมีความม่ันใจ และไดรับการยอมรับและไววางใจจากองคกรมากยิ่งข้ึนวามี
ความรูในเรื่องดังกลาว และมีประสบการณมากข้ึน 

2) ควรพัฒนาการบริหารจัดการกับความรูใหมๆ ใหเปนระบบระเบียบ เพ่ือสามารถวิเคราะหและตอบสนอง
ความตองการหรือคําถามไดรวดเร็วข้ึน 

3) ควรท่ีจะมองหาวิธีการพัฒนาบุคลากรตามท่ีตนไดเรียนมาใหนําไปใชกับองคกรท่ีทํางาน เพ่ือฝกฝนใหมี
ความเขาใจใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนกับตนเองและองคกรในอนาคต 

4) ควรมีวิชา Leadership Development ในหลักสูตร ปริญญาโท (ถามีแลว ขออภัยครับ) 
5) Should take up project during study in organizations beyond HR. Project with fairly large 

business impact. 
6) นิดาควรจะเริ่มการเรียนการสอนในลักษะท่ีเปน International Course โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาจาก

ตางประเทศมาเรียนรวมกับ นักศึกษาปริญญาโทดวย และดําเนินการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึง
จะชวยใหเกิดการเรียนรูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู 

7) ในภาคปฏิบัติงานจริง การแกไขปญหาจริงกับการใชความรูความสามารถทางทฤษฎีมันตางกัน ควรใช
ภาษางายๆ ในการสื่อสารกับทีมงานท่ีการศึกษาต่ํากวา และควรกระชับในการคุยงาน รูจักการสรุป
ประเด็น ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติ แทนการพูดคุยอยางกวางๆ หลงประเด็น ไมมีบทสรุป 

8) จะเปนการดีถาสถาบันจะพิจารณาบรรจุวิชากฎหมายแรงงานประกันสังคม และใหอาจารยท่ีมี case 
ตัวอยางมาเปนวิทยากร และควรมีวิชาภาษีอากรบุคคลธรรรมดา และคณิตศาสตรสําหรับ MBA ดวย 

9) พัฒนาการคนหา Evidence Based Practice 
10) ขอเสนอกวางๆ ซ่ึงไมไดหมายถึงนิดาท่ีเดียว อยากใหสถาบันใหความรูความสําคัญสําหรับจิตสํานึกใน

ดานการบริหารในวิชาชีพนี้ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมไทยเรา (Business Ethics) 
11) การใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เชน ภาษาอังกฤษ จะชวยใหโดดเดนยิ่งข้ีน 
12) ใหสถาบันเพ่ิมเติมในเรื่องการคิดวิเคราะหใหรอบดาน 
13) ควรเพ่ิมทักษะในการทํางาน การบริหารจัดการโครงการ ควรมีความรับผิดชอบมากกวานี้ 

 

 

ภาษาและการส่ือสาร 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 ควรรับฟงผูอ่ืนแมเปนผูใตบังคับบัญชา หากไมถูกตองก็ควรทําความเขาใจอยางสรางสรรค 

• ศศ.ม. สาขาวิชาการส่ือสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน 
 การปรับตัวเพ่ือใหเขากับเทคโนโลยีใหมในอนาคตมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
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ภาษาและการส่ือสาร 
ยั่งยืน 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต 
 ควรเนนหลักสูตรในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะหใหมากข้ึน 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
1) ควรพัฒนาทักษะท่ีรอบดาน ควรหางานท่ีใชทักษะท่ีมีไดเต็มท่ี รวมท้ังศึกษาตอในระดับสูงในดานท่ีจะ

เปนประโยชนกับความกาวหนาในอาชีพการงาน 
2) They should not accept everything they are told but also think before and have ability 

to make creative decisions.  They should have ability to work independently. 
3) ยังขาดทักษะความเปนผูนํา และความกระตือรือรนในการท่ีจะเปนผูริเริ่ม (2) 

ปริญญาโท (นานาชาติ(พิเศษ) กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
1) ควรพัฒนาทักษะในดานการวางแผนและคิดวิเคราะหจะทําใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
2) We would very suggest to graduate student should keep update it skill, and computer 

skill moreover, a university can support them by  training, produce leaning center, and 
giving it information 

ปริญญาโท (นานาชาติ กรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 ควรเพ่ิมความม่ันใจและความกลาแสดงออกในการเสนอความคิดเห็นของตนเอง 

 

 

นิติศาสตร 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
1) มีความเชื่อม่ันในตัวเองก็นับเปนสิ่งท่ีดี แตบางครั้งขอใหฟงเหตุผลหรืออธิบายใหเพ่ือรวมงานแผนกอ่ืนได

เขาใจกอนวาทําไมเราจึงคิดอยางนั้น เพ่ือใหไดตามท่ีมอบหมายก็ควรหาวิธีโนมนาวเขาทางอ่ืน เพราะมี
วัยวุฒิท่ีสูงกวาเพ่ือใหเขาเห็นดวยกับเรา 

2) ควรเสริมหลักคิดเรื่องการบริหารเครือขาย, ควรเสริมเรื่องการทําวิจัยแบบบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ) 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ควรปรับปรุงดานความม่ันใจในตนเอง และดานภาวะการเปนผูนําเพ่ิม (2) 
 ซ่ือเกินไป อาจไมทันเลหเหลี่ยนคนอ่ืน (โลกสวย), ตองเพ่ิมความหนักแนน เพราะตองอยูในสังคมท่ีมี

ความแตกตางกันของบุคคล 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) 
 ควรพัฒนาทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาภายใตภาวะกดดันดวยตนเองในเบื้องตน 
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นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
ปริญญาโท (ภาคปกต ิกรุงเทพฯ) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 
 ควรผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานได และมีจิตใจสูงาน ปรับตัวไดกับสถานการณของงาน 

 
 

บริหารการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ กทม.) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 
1) ตองการความทุมเท ขยัน อดทนใหมากกวานี้ และเรียนรู แสวงหาความรูทางดานวิชาชีพใหมากข้ึน 
2) ควรเพ่ิมวิชาพ้ืนฐานในการสรางภาวะผูนําใหแกบัณฑิตดวย เพ่ือท่ีจะตองนํามาประยุกตในการบริหาร

บุคคลากร ซ่ึงตองมีศิลปะของการสื่อสารท่ีชัดเจน  
3) บัณฑิตเพ่ิงทํางานเปนท่ีแรก การรับความกดดันหรือปญหาอาจมีผลตอภาวะจิตใจของบัณฑิต ซ่ึงหาก

บัณฑิตมีประสบการณทํางานท่ีมากข้ึน ยอมผานเรื่องดังกลาวไปได เนื่องจากเปนคนท่ีมีความตั้งใจทํางาน 
และมีความรูจริง รูจักประยุกตใช และอารมณดี 

4) ควรสอนใหบุคลากรมีความคิดอยางเปนระบบซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐาน 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ ระยอง) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 
1) บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารงานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน และหนวยงานพยายามผลักดันให

กาวสูสายงานบริหารในต่ําแหนงงานท่ีสูงข้ึนกวาปจจุบัน 
2) ควรเนน creativity ท่ีเปนไปไดและสอดคลองกับขอเท็จจริงดานวิชาการท่ีเก่ียวของ 

 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ปริญญาโท (นานาชาติ กทม.) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1) บัณฑิตปริญญาโทควรมีทักษะมากกวานี้ 
2) เนื่องจากบัณฑิตเพ่ิงเริ่มงานกับทางบริษัทไมถึง 1 ป ซ่ึงคิดวายังใหม การประเมินในบางหัวขอจึงยังไม

สามารถเห็นในระยะเวลาอันสั้นได 
3) Try to get variety of cultures, Take action with always thinking future plan. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2557 
 

คําช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน อันจะเปนผลสะทอนกลับใหสถาบันนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการผลิตและ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน 
 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอ “คุณภาพบัณฑิต” ของผูใชบัณฑิต 
ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
     

1. เพศ 
ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
ต่ํากวา  30  ป  30 - 35 ป 36 - 40 ป 
41 - 45 ป  46 - 50 ป 51   ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

4. ตําแหนง 
ผูบริหารระดับตน/หัวหนางาน  ผูบริหารระดับกลาง  
ผูบริหารระดับสูง    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
 

5. ประเภทหนวยงาน 
หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน  รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ  กิจการตนเอง   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………………. 
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ตอนท่ี 2 : ความพึงพอใจตอ “คุณภาพบัณฑิต” ของผูใชบัณฑติ 
ระดับความพึงพอใจของทานท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตทานนี้ท่ีจบจากสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) มีมากนอยเพียงใด 
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจ
มาก 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ       

1.1 มีนํ้าใจเสยีสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

1.2 ตระหนักในคณุคา คณุธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคม 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

1.4 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน       

2.1 มีความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

2.2 มีความรูความสามารถทางวิชาการตามสาขาท่ี
เรียนมาหรือเก่ียวของ  

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

2.3 มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการ
วางแผน การติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

2.4 มีความรูความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 
และรเิริ่มสรางสรรค หรือบูรณาการความรูมาปรับ
ใชในการทํางาน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

3. ดานทักษะทางปญญา       
3.1 มีความสามารถในการคิดเปนระบบ  

คิดวิเคราะห สามารถเสนอแนะ  
และใหเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

3.2 มีความสามารถในการแกปญหา และทํางาน
ทามกลางความกดดันได 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

3.3 สามารถแสวงหาความรูใหมๆ  และพัฒนาตนเอง
ได 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

      

4.1 สามารถประสานงานและสรางความรวมมือ
ระหวางบุคคล หนวยงาน หรือเครอืขายงาน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

4.2 มีความสภุาพ ออนนอมถอมตน มสีัมมาคารวะ 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

4.3 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดจนงานเสร็จ
เรียบรอย แมจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม      

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  



หน้า | 66  

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจ
มาก 

4.4 ปฏิบัติตามหนาท่ี โดยไมละเมิดสทิธิของผูอ่ืน และ
รับผิดและรับชอบ จากผลการปฏบัิติของตน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

4.5 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

5.1 มีทักษะการคิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขท่ี
จําเปนสําหรับการใชงาน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

5.2 มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางคลองแคลว 
ถูกตอง และสรางสรรค 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

5.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
แสวงหาขอมูล และการติดตอสื่อสาร 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

6. ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพ่ือสวนรวม 

      

6.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดรเิริม่สรางสรรค และมี
วิสัยทัศนกวางไกล 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

6.2 เปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากผูบรหิารและ
ผูรวมงาน และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูอ่ืน 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

6.3 มีทักษะการทํางานเปนทีม และนําทีมงานไปสู
เปาหมาย 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

6.4 สามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคณุคาและ
ประโยชนสูงสุดขององคกร 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

6.5 มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ 
ไมพอใจ
มาก  

 

ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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