
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
ของบัณฑิต ที่ส าเรจ็การศึกษาปีการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขา พัฒนาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิต 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 

 
การศึกษาครั้งนี้  เป็นการติดตามบัณฑิต  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา               

สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
จ านวน 175 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการของบัณฑิต โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาจากนายจ้างฯ จ านวน 36 คน       
คิดเป็นร้อยละ 20.57 
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคม คณะสังคมศาสตร์  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตและสถานที่บัณฑิตศึกษาต่อ/
ท างาน 
 
 ตารางที ่1 แสดงจ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ตามเพศที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคม คณะสังคมศาสตร์ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 15 41.70 

หญิง 21 58.30 

รวม 36 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558  ตามเพศที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/
ผู้ประกอบการของบัณฑิต เพศชาย จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.70 และเพศหญิ ง                  
จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ  58.30 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 จ านวนช่วงอายุของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 7 19.45 

อายุ 31-40 ปี 8 22.22 
อายุ 41-50 ปี 5 13.89 

อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป 12 33.33 

ไม่ระบุ 4 11.11 
รวม 36 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา

สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558  ช่วงอายุที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/
ผู้ประกอบการของบัณฑิตมากสุดคือ อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.22  
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามด ารงต าแหน่งที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการของ
บัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

กรรมการผู้จัดการ/อธิบดี/เจ้าของกิจการ 6 16.70 

ผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้าฝ่าย 5 13.90 
หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน 17 47.20 

อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 8 22.20 

รวม 36 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ต าแหน่งของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมากที่สุดคือ ต าแหน่งหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน จ านวน 17 คน  คิด
เป็นร้อยละ  47.20 รองลงมาคือ ต าแหน่งอ่ืนๆ จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.20 และน้อยสุดคือ 
ผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้าฝ่าย จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.90 



ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามหน่วยงานของท่านสังกัดที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ        18 50.00 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.80 
หน่วยงานเอกชน         8 22.20 

อ่ืนๆ 9 25.00 

รวม 36 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 หน่วยงานของท่านสังกัดที่ตอบแบบ
ส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการมากท่ีสุดคือ หน่วยงานราชการ จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
รองลงมาคือ หน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  และน้อยสุด คือ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.80 
 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน 
 
ตารางท่ี5 แสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระยะเวลาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ท างานใน
หน่วยงานของท่านที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 3 เดือน 4 11.10 

ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 32 88.90 
รวม 36 100.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา

สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระยะเวลาที่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ท างานในหน่วยงานของท่านที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการมาก
ที่สุดคือ ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.90 และรองลงมาคือ        
ต่ ากว่า  3 เดือน  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.10 



ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามผู้ที่ท่านประเมินท างานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่จบ
หรือไม่ที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ตรงสาขา 20 55.60 

ไม่ตรงสาขา 16 44.40 
รวม 36 100.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า จ านวนการตอบโดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑิตสาขาพัฒนา

สังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามที่ท่านประเมินท างานตรง
หรือสอดคล้องกับสาขาที่จบที่ตอบแบบส ารวจนายจ้าง/ผู้ประกอบการมากที่สุดคือ ตรงสาขา จ านวน 
20  คน   คิ ด เป็ น ร้ อยละ  55 .6 0  รองล งม าคื อ  ไม่ ต รงส าขา  จ าน วน  16  คน   คิ ด เป็ น                      
ร้อยละ  44.40              
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส าเร็จการศึกษา                  
ปีการศึกษา 2558 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.72 0.45 มากที่สุด 

   1.2 มีระเบียบวินัย 4.39 0.64 มาก 
   1.3 การตรงต่อเวลา 4.39 0.72 มาก 

   1.4 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 4.58 0.55 มากที่สุด 

   1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 4.56 0.50 มากที่สุด 

   1.6  การเคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 4.61 0.49 มากที่สุด 

   1.7 มีความอดทนต่อสภาวพแวดล้อมในการท างาน 4.61 0.49 มากที่สุด 

   1.8 มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 4.64 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.56 มากที่สุด 



 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

2. ด้านความรู้ 

   2.1 มคีวามรู้ในหลักวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหน้าที่การ
งาน 

3.89 0.57 มาก 

   2.2 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.22 0.53 มาก 
   2.3 ความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.28 0.51 มาก 

   2.4 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

4.33 0.67 มาก 

   2.5 เป็นผู้แสวงความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 4.44 0.64 มาก 

   2.6 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 3.83 0.55 มาก 

รวม 4.17 0.62 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมิน
ข้อมูลต่างๆ ได้ 

4.17 0.50 มาก 

   3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.14 0.58 มาก 

   3.3 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.22 0.67 มาก 

   3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  4.19 0.66 มาก 

   3.5 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตามก าหนดเวลา 

4.33 0.62 มาก 

   3.6 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจ 

4.22 0.58 มาก 

   3.7 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 4.44 0.60 มาก 

   3.8 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 4.14 0.67 มาก 

   3.9 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 4.39 0.54 มาก 
รวม 4.25 0.62 มาก 



ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.69 0.46 มากที่สุด 

   4.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 4.42 0.60 มาก 

   4.3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.56 0.55 มากที่สุด 
   4.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4.61 0.49 มากที่สุด 

   4.5 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 4.19 0.74 มาก 

   4.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.47 0.50 มาก 
   4.7 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงาน
ของตนเอง 

4.22 0.58 มาก 

   4.8 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 4.3 0.58 มาก 

รวม 4.44 0.59 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 4.00 0.53 มาก 

   5.2 มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาไทย 
        5.2.1 มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ด้านการพูด 4.19 0.66 มาก 

       5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง 4.31 0.57 มาก 

       5.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ด้านการอ่าน 4.33 0.62 มาก 
       5.2.4 มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ด้านการเขียน 4.28 0.65 มาก 

   5.3 มีความสามารถในสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 

        5.3.1 มีความสามารถในสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
ด้านการพูด 

3.17 0.69 ปานกลาง 

        5.3.2 มีความสามารถในสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
ด้านการฟัง 

3.28 0.51 ปานกลาง 

        5.3.3 มีความสามารถในสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
ด้านการอ่าน 

3.36 0.54 ปานกลาง 

        5.3.4 มีความสามารถในสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
ด้านการเขียน 

3.25 0.64 ปานกลาง 

 
 



ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

   5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

4.09 0.73 มาก 

รวม 3.82 0.78 มาก 

รวมทั้งหมด 4.23 0.70 มาก 

 
หมายเหตุ    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด     เท่ากับ 5  เกณฑ์ 4.50 – 5.00 
  ระดับความพึงพอใจมาก   เท่ากับ 4  เกณฑ์ 3.50 – 4.49 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ 3  เกณฑ์ 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจน้อย   เท่ากับ 2  เกณฑ์ 1.50 – 2.49 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด     เท่ากับ 1  เกณฑ์ 1.00– 1.49 
ระดับความพึงพอใจไม่เคยใช้บริการ    เท่ากับ 0  เกณฑ์ 0.00 

 
จากตารางท่ี 7  พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านต่างๆ ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยที่ 4.23 อยู่ในเกณฑ์ มาก



ตารางท่ี 8 อัตลักษณ์บัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
 

สรุปรายอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 

  X 4.13 4.52 4.34 4.40 4.14 

  SD 0.79 0.56 0.63 0.61 0.63 

 
 
จากตารางท่ี 8  พบว่า อัตลักษณ์บัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรด้านต่างๆ ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยที่ 4.31 
                    อัตลักษณ์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มากท่ีสุดคือ เก่งคน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.52 รองลงมาคือ เก่งครองชีวิต มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 และน้อยสุดคือ                     

เก่งงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.13 
       



 

สาขา พัฒนาสังคม 
 
ตอนที ่4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

1. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์                           
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. บัณฑิตมีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น มีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงานมีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับสิ่งที่ภาวะผู้น าพึงมี ทางมูนิธิรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานของเรา 

2. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 3. เป็นพนักงานที่มีความขยันมั่นเพียร ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทดี 

4. เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ท่ีจบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย มีประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุผล 
6. บัณฑิตมีความเสียสละ และตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการท างานเป็นอย่างดี 
7. ผลิตบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมาก 

 8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายดี สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์และมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน 

9. สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได ้
 10. ขยัน ตั้งใจ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 

 
2. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. จากการที่เราได้บัณฑิตของท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา และได้เห็นผลการ
ท างานของบัณฑิต เราก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าสถาบันของท่าน เป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการอบรมและให้ความรู้
แก่นิสิตนักศึกษาของท่าน 

2. เป็นหมาวิทยาลัยที่ดีสามารถสร้างนิสิตออกสู่สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 4. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5. เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับภูมิภาค 

 6. เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีความเป็นมาตรฐาน สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ 



ความสามารถได้เป็นจ านวนมาก 

7. อยากจะให้ส่งนิสิตมาฝึกงานด้านครู 

  
       
3. ข้อชมเชย/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1. บัณฑิตมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจมองข้าม ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ส าคัญในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม มีน้ าใจและโอบอ้อมอารีย์ 

2. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 3. เป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ขยันและมีความคิดสร้างสรรค์ 

4. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
5. เรียบร้อย ขยัน 

   
4. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของท่าน  

1. ตามแบบอย่างคุณปรีชณย์ สีนวน 
 2. การใช้ชีวิตในสังคมการท างาน และการปรับตัว ควรเน้นมากกว่านี้ 

3. ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท 
 4. มีความขยันมั่นเพียร 

  5. อัธยาศัยดี 
   6. มีความอดทน ต่อสภาวะแวดล้อมในการท างาน มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 

รับผิดชอบงานมนหน้าที่ มีจิตอาสา 
7. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
8. ซื่อสัตย์ เสียสละ มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถและเรียนรู้อยู่เสมอ 
9. 5 เก่ง และซื่อสัตย์ 

   
 
 
 
 
 
 



 


