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หนังสือ “สารสนเทศ 2561” เปนเอกสารท่ีกลุมงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

สํานักงานยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 อาทิ ขอมูล
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร งบประมาณ อาคารสถานท่ี รายชื่อผูบริหาร ฯลฯ โดยมี
จุดประสงคหลักเพ่ือใหบุคลากรทุกฝายภายในมหาวิทยาลัย สามารถนําขอมูลดังกลาว
ไปใชประกอบการทํางานและวิเคราะหงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

รูปแบบการนําเสนอภายใน “สารสนเทศ 2561” ประกอบดวย 2 สวนหลัก 
สวนแรกเปนบทวิเคราะหแบงหัวขอตามขอมูลพ้ืนฐานในแตละดาน รวมท้ังการเชื่อมโยง
ขอมูลที่เกี่ยวของเขาดวยกัน สวนที่สองเปนรายละเอียดของขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห
ซึ่งในท่ีนี้ไดจัดทําไวเปนภาคผนวก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูสนใจสามารถคนควาและ
เลือกใชไดตามตองการ  

 

กลุมงานวิจัยสถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับน้ีคงอํานวยประโยชน
แกผูสนใจตามสมควร 
 
 

กลุมงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
สํานักงานยุทธศาสตร 
สํานักงานอธิการบดี 
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 การสํารวจความพึงพอใจและทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 
  

กลุมงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สํานักงานยุทธศาสตร  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
และทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไปพรอมกับการสํารวจสถานภาพ
การทํางาน (ภาวะการหางานทํา) เพ่ือใหทราบความคิดเห็นดานการเรียนการสอนในชวงท่ีบัณฑิตกําลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย และสามารถนําขอมูลตาง ๆ มาชวยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึน ซึ่งนําไปสูการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพจนเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน โดยการ
สํารวจปลาสุด คือ บัณฑิตรุนปการศึกษา 2560 ซึ่งผลการสํารวจมีดังตอไปนี้ 

 

การสํารวจผลของการเรยีนการสอนตอการทํางานของบัณฑิต 
บัณฑิตพอใจการเรียนการสอนของ มจธ. อยูในระดับมาก ซึ่งสวนใหญมองวาประสบการณท่ีไดรับ

จาก มจธ. เปนส่ิงท่ีทําใหพึงพอใจท่ีสุดโดยเฉพาะเร่ืองความรับผิดชอบ รองลงมา คือ การศึกษาชวยเสริมสราง
โอกาสในการทํางาน ทําใหมีโอกาสไดทํางานท่ีดี ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน และทําใหบัณฑิตมีโอกาส
เติบโตในตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนดวย (รายละเอียดดังตารางท่ี 20) 

 

ตารางที่ 20 ผลของการเรียนการสอนตอการทํางานของบณัฑิต รุนปการศึกษา 2560 
คะแนนเต็ม 5 

หัวขอ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ 

ดานประโยชนของประสบการณท่ีไดรับ 

- ดานวิชาการ 3.98 มาก 4.24 มาก 4.46 มาก 

- ดานการแกปญหา 4.07 มาก 4.18 มาก 4.44 มาก 

- ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.28 มาก 4.23 มาก 4.20 มาก 

- ดานคุณธรรมจริยธรรม 3.88 มาก 4.06 มาก 4.07 มาก 

- ดานความรับผิดชอบ 4.33 มาก 4.42 มาก 4.51 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.11 มาก 4.23 มาก 4.34 มาก 

ดานการศึกษาท่ีชวยเสริมโอกาส 

- โอกาสไดทํางานดี 3.97 มาก 4.03 มาก 4.33 มาก 

- ตําแหนงหนาที่สูงข้ึน 3.62 มาก 3.78 มาก 4.11 มาก 

- ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 3.88 มาก 4.03 มาก 4.16 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.82 มาก 3.95 มาก 4.20 มาก 

ดานความพอใจตอระบบการเรียนการสอน 

- ความทันสมัยของหลักสูตร 3.62 มาก 3.99 มาก 4.03 มาก 

- ความเปนประโยชนของหลักสูตร 3.79 มาก 4.08 มาก 4.18 มาก 

ตอการศึกษาตอ / การทํางาน       

- ความครอบคลุมของหลักสูตร 3.59 มาก 3.89 มาก 3.96 มาก 

- การไดรับการฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตร 3.63 มาก 3.67 มาก 3.93 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.66 มาก 3.91 มาก 4.02 มาก 
 

หมายเหตุ -  สามารถดูรายละเอียดระดับคณะเพิ่มเติมไดจากระบบ “สรุปแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต” (จากระบบ Intranet) 
-  ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาและตออาจารยผูสอน 
จากผลสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตออาจารยผูสอน 

พบวา บัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยหัวขอท่ีบัณฑิตพึง
พอใจมากท่ีสุดเปนลําดับตน ๆ ไดแก บัณฑิตภาคภูมิใจท่ีไดสําเร็จการศึกษาจาก มจธ. อาจารยมีความนาเคารพ
และเปนตัวอยางท่ีดี อีกท้ังยังมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวย ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 21 

 

ตารางที่ 21 ทัศนคติและความคิดเห็นของบณัฑิต รุนปการศึกษา 2560 
ที่มตีอการจัดการศึกษาและตออาจารยผูสอน 

คะแนนเต็ม 5 

หัวขอ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

เฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความพรอมดานตําราและสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 3.53 มาก 3.90 มาก 4.08 มาก 
2. ความนาเคารพและเปนตัวอยางท่ีดีของอาจารย 4.01 มาก 4.39 มาก 4.53 มากท่ีสุด 
3. คุณภาพการสอนของอาจารย 3.89 มาก 4.30 มาก 4.38 มาก 

- ความสามารถในการสอนของอาจารย 4.01 มาก 4.39 มาก 4.47 มาก 
- ความรูความเขาใจเนื้อหาที่ถายทอดของอาจารย 3.89 มาก 4.28 มาก 4.41 มาก 
- ความตั้งใจสอนของอาจารย 4.05 มาก 4.40 มาก 4.46 มาก 
- การตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน 3.83 มาก 4.30 มาก 4.38 มาก 
- การใหเกรดรายวิชาของอาจารยผูสอน 3.66 มาก 4.14 มาก 4.18 มาก 

4. การปฏิบัติตัวของอาจารยตอนักศึกษา 3.94 มาก 4.29 มาก 4.36 มาก 
5. อาจารยมีเวลาใหคําปรึกษากับนักศึกษา 4.06 มาก 4.35 มาก 4.51 มากท่ีสุด 
6. ความภาคภูมิใจของบัณฑิตท่ีจบจาก มจธ. 4.46 มาก 4.57 มากท่ีสุด 4.57 มากท่ีสุด 
7. การไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก 4.07 มาก 4.20 มาก 4.28 มาก 

- ดานวิชาการ 4.05 มาก 4.24 มาก 4.33 มาก 
- ดานแกปญหา 3.99 มาก 4.14 มาก 4.24 มาก 
- ดานทํางานรวมกับผูอื่น 4.12 มาก 4.20 มาก 4.22 มาก 
- ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.99 มาก 4.14 มาก 4.19 มาก 
- ดานความรับผดิชอบ 4.18 มาก 4.28 มาก 4.40 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 มาก 4.27 มาก 4.36 มาก 
 

หมายเหตุ -  สามารถดูรายละเอียดระดับคณะเพิ่มเติมไดจากระบบ “สรุปแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต” (จากระบบ Intranet) 
-  ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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 การติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

นอกจากการสํารวจภาวะการหางานทํา ซึ่งสํารวจทันทีภายหลังจบการศึกษาแลว ในระยะตอมาอีก
ประมาณ 6 เดือน (ภายหลังจากการสํารวจภาวะการหางานทํารอบแรก) ทางมหาวิทยาลัยโดยกลุมงานวิจัย
สถาบันฯ สํานักงานยุทธศาสตร ไดทําการติดตามสํารวจขอมูลเก่ียวกับการทํางานของนักศึกษาอีกคร้ัง ไดแก 
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มจธ. เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตใหไดมาตรฐานตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน การสํารวจสวนนี้ไดดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต รุนป
การศึกษา 2559 (เปนบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2560) โดยมีระยะเวลาใน
การสํารวจต้ังแตเดือนเมษายน – ตุลาคม 2561 

จากผลการสํารวจขอมูล พบวา เหตุผลสําคัญท่ีสถานประกอบการตาง ๆ รับบัณฑิต มจธ. แตละ
ระดับปริญญาเขาทํางานมีความแตกตางกันเล็กนอย แตสวนใหญจะพิจารณาจากความรูความสามารถของ
บัณฑิตท่ีตรงตามความตองการเปนสําคัญ และรองลงมาคือ การมีบุคลิกภาพท่ีดี (รายละเอียดดังตารางท่ี 22)  
 

ตารางที่ 22 เหตุผลทีส่ถานประกอบการรับบัณฑิต มจธ. (รุนปการศึกษา 2559) เขาทํางาน 
 

 

หมายเหตุ ผลสํารวจจากการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2559 ซึ่งมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
   - ระดับปริญญาตรี จํานวน 456 คน (คิดเปนรอยละ 16.88 ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
   - ระดับปริญญาโท จํานวน 249 คน (คิดเปนรอยละ 23.03 ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
   - ระดับปริญญาเอก จํานวน 32 คน (คิดเปนรอยละ 34.04 ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 
ท้ังนี้ ในสวนของผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตในแตละระดับปริญญานั้น 

จําแนกออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานปญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข พบวา ในแตละ
ดานมีผลสํารวจ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 23 – 27  
 

 
  

เหตุผล 
รอยละ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ช่ือเสียงของสถานศึกษา 12.39 10.60 9.80 

พอใจในเกรดเฉล่ียท่ีจบ 12.12 13.54 10.78 

ผลคะแนนการสอบเขาทํางาน 11.54 11.75 10.78 

บุคลิกภาพดี 13.71 15.22 14.71 

ลักษณะการเปนผูนํา 11.02 11.02 11.76 

ความรูความสามารถตรงตามความตองการ 22.09 23.92 26.47 

การมีสัมมาคารวะ/รูจักกาละเทศะ 13.49 11.54 9.80 
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ตารางที ่23 ผลสํารวจความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มจธ. ในดานคุณธรรม จริยธรรม 
คะแนนเต็ม 5 

คุณลักษณะ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน 

ความ 
พึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมในการแตงกาย 3.99 0.66 มาก 4.05 0.67 มาก 3.94 0.84 มาก 

2. การมีสัมมาคารวะ 4.11 0.66 มาก 4.16 0.65 มาก 3.97 0.97 มาก 

3. การตรงตอเวลา 4.00 0.75 มาก 4.12 0.74 มาก 3.88 0.75 มาก 

4. ความซื่อสัตย 4.19 0.65 มาก 4.35 0.63 มาก 4.13 0.66 มาก 

5. การรูจักกาลเทศะ 4.23 0.65 มาก 4.33 0.64 มาก 4.03 0.82 มาก 

6. การมีคุณธรรม/จริยธรรม 4.16 0.64 มาก 4.29 0.62 มาก 4.13 0.66 มาก 

7. การมีระเบียบวินัย 4.00 0.73 มาก 4.13 0.66 มาก 3.88 0.91 มาก 

8. ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนรวมงาน 4.17 0.68 มาก 4.25 0.66 มาก 4.06 0.80 มาก 

9. การรักษาผลประโยชนของหนวยงาน 4.02 0.72 มาก 4.21 0.66 มาก 4.06 0.76 มาก 

10. การรักษาช่ือเสียงหรือความลับของหนวยงาน 4.05 0.70 มาก 4.23 0.66 มาก 4.03 0.74 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.09 0.54 มาก 4.21 0.53 มาก 4.01 0.69 มาก 

 

ตารางที่ 24 ผลสํารวจความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มจธ. ในดานความรู 
   คะแนนเต็ม 5 

คุณลักษณะ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน 

ความ 
พึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 

1. มีความใฝรู เรียนรูส่ิงใหม ๆ 4.07 0.77 มาก 4.26 0.65 มาก 4.25 0.62 มาก 
2. ความรูในหลักวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับหนาที่การงาน 3.81 0.78 มาก 4.14 0.65 มาก 4.34 0.60 มาก 
3. ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 3.68 0.78 มาก 4.08 0.67 มาก 4.28 0.68 มาก 
4. การนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน 3.80 0.77 มาก 4.09 0.66 มาก 4.16 0.77 มาก 
5. การทํางานไดทันตามเวลาที่กําหนด 3.90 0.78 มาก 4.09 0.66 มาก 4.09 0.73 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.85 0.67 มาก 4.13 0.56 มาก 4.23 0.60 มาก 

 

ตารางที่ 25 ผลสํารวจความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิต มจธ. ในดานปญญา 
คะแนนเต็ม 5 

คุณลักษณะ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน 

ความ 
พึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน 
ความ 

พึงพอใจ 

1. การมีไหวพริบปฏิภาณ และมีความสามารถ 3.84 0.75 มาก 4.09 0.62 มาก 4.09 0.73 มาก 
 ในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 3.79 0.81 มาก 3.99 0.68 มาก 4.03 0.86 มาก 

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.09 0.72 มาก 4.26 0.58 มาก 4.28 0.68 มาก 
3. ความสามารถในการเรียนรูงาน 3.66 0.80 มาก 3.97 0.69 มาก 3.97 0.82 มาก 
4. ความสามารถในการตัดสินใจ 3.87 0.79 มาก 4.02 0.66 มาก 4.09 0.73 มาก 
5. ความสามารถในการส่ือสารกับผูอ่ืน 3.84 0.75 มาก 4.09 0.62 มาก 4.09 0.73 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.85 0.67 มาก 4.07 0.54 มาก 4.09 0.72 มาก 

 
 
 
 
 




