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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

 สําหรับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
ตามความรู ทักษะ และ ทัศนคติ ของ CDIO Knowledge & Skills Set 

 
โดย 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
คําช้ีแจง 

1) แบบสอบถามชุดนี้ สรางข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอคุณสมบัติของ 
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล โดยเนนคุณสมบัติท่ีภาคอุตสาหกรรมไทยตองการ 

2) ผลของการสํารวจ จะนําไปปรับปรุง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ การพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ 

3) แบบสํารวจนี้แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทและผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความรู ทักษะ และ ทัศนคติ 

4) ผูตอบแบบสอบถามเปาหมาย ไดแก ฝายสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝายผลิต หรือฝายท่ีเก่ียวของกับ
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5) กรุณาตอบแบบสอบถาม และสงใหกับผูแจกแบบสอบถาม หรือ สงกลับมาตามซองจดหมายติด
แสตมปท่ีแนบมาพรอมกันนี้แลว 

  
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและบริษัท 

1. ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อของทาน ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4. ผลิตภัณฑหรือสายการผลิตของบริษัท…………………………………………………………………………………………….. 

5. ขนาดของสถานประกอบการ   
  อุตสาหกรรมขนาดยอม (แรงงานไมเกิน 50 คนและสินทรัพยถาวรต่ํากวา 10 ลานบาท) 
  อุตสาหกรรมขนาดกลาง (แรงงาน 20-50 คนและสินทรัพยถาวร 10-100 ลานบาท) 
  อุตสาหกรรมขนาดใหญ (แรงงานมากกวา 50 คนและสินทรัพยเกินกวา 100 ลานบาท) 

6. ระยะเวลาประกอบกิจการ    

  ต่ํากวา 5 ป  5 -10 ป  10 -15 ป  15 -20 ป    20 ปข้ึนไป 

7. องคกรของทานมีความประสงครับบัณฑิตหรือนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและบรรจุภัณฑ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 

_____________________ 
 
 
ทานสนใจรับผลการวิจัยนี้หรือไม   สนใจ   ไมสนใจ 
หากสนใจ กรุณากรอก อีเมล ในการจัดสงผลการวิจัย  
E-mail: …………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความรู ทักษะ และ ทัศนคติ 
กรุณาเรียงลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก โดยท่ีลําดับท่ี 1 คือ มีความสําคัญมากท่ีสุด ท่ีทานคาดหวังจากบัณฑิตจบ
ใหมท่ีทานรับเขาทํางาน ในองคประกอบแตละดาน 
 

1 องคความรู (Knowledge) 

ความคิดเห็น 
ลําดับความสําคัญ 
(ใสหมายเลข 1-3) 

1 ความรูทางเทคนิคดานวิชาชีพ TECHNICAL KNOWLEDGE AND REASONING 

1.1. องคความรูบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร Knowledge of Underlying Sciences  

1.2. องคความรูพ้ืนฐานวิชาชีพ Core Fundamental Knowledge  
1.3. องคความรูชั้นสูงวิชาชีพ Advanced Fundamental Knowledge  

 

2 ทักษะสวนบุคคลและความเปนมืออาชีพ  

ความคิดเห็น 
ลําดับความสําคัญ 
(ใสหมายเลข 1-3) 

2 ทักษะสวนบุคคลและความเปนมืออาชีพ PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES 
2.1. ความมีตรรกและการแกปญหา Reasoning & Problem Solving  
2.2. การทดลองและการคนพบองคความรู Experimentation & Knowledge Discovery  
2.3 การคิดอยางเปนระบบ System Thinking  
2.4. ทักษะและทัศนคติสวนบุคคล Personal Skills and Attitudes  
2.5. ความเปนมืออาชีพ Professional Skills and Attitudes  

 

 
3 ทักษะระหวางบุคคล  

ความคิดเห็น 
ลําดับความสําคัญ 
(ใสหมายเลข 1-3) 

3 ทักษะระหวางบุคคล (การทํางานเปนทีม การส่ือสาร) 
INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION 
3.1. การทํางานเปนทีม Teamwork  
3.2. การสื่อสาร Communication  
3.3. การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ Communication In Foreign languages  
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4 ทักษะการเขาใจปญหา การออกแบบ การประยุกตใช และการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
ลําดับความสําคัญ 
(ใสหมายเลข 1-3) 

4 เขาใจปญหา ออกแบบ ประยุกต และดําเนินการ ภายในระบบขององคกรและสังคม  
CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING AND OPERATING SYSTEMS IN THE ENTERPRISE 
AND SOCIETAL CONTEXT 
4.1. บริบทของสงัคมและสภาพภายนอกองคกร External and Societal Context  
4.2. บริบทขององคกรและธุรกิจ Enterprise and Business Context  
4.3. การเขาใจปญหาและระบบการทํางาน Conceiving and Working Systems  
4.4. การออกแบบ Designing  
4.5. การประยุกตใช Implementing  
4.6. การดําเนินการ Operating  
4.7 ภาวะผูนํา Leadership  
4.8 การเปนผูประกอบการ Entrepreneurship   

 
5 ความรูและทักษะดานวิชาชีพอื่นๆ ท่ีตองการ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


