
แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

 ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฉพาะ
บัณฑิตที่มีงานท า(ยกเว้นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ/เป็นเจ้าของกิจการ) ทั้งนี้
ขอให้บัณฑิตน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตโดยสถานประกอบการไปให้ผู้บังคับบัญชาของท่าน  โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผ่านระบบ http://dsd.rmutl.ac.th/pamern หรือ
ประเมินผ่านแบบประเมินที่แนบมาด้วย หากผู้บังคับบัญชาของท่านตอบผ่านแบบ
ประเมินฯดังกล่าว  ขอให้ท่านส่งแบบประเมินฯกลับมาที่ งานติดตามผล กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  128  ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300   หรือท่านสามารถน าส่งด้วยตนเองได้ที่ ส านักงาน
กองพัฒนานักศึกษา อาคารห้องสมุด มทร.ล้านนา ชั้น 2  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2559 

 

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 

งานติดตามผล กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร 0 5392 1444  ต่อ  1230 

http://dsd.rmutl.ac.th/pamern


ที ่ศธ ๐๕๘๓.๐๑(๑๙)/๑๙๖๐              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๑๒๘  ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

        ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินบัณฑิต 

เรียน  ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแลของท่าน พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าว จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เม่ือท่านตอบแบบประเมินฯเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ 
ขอความกรุณาท่านลงนามพร้อมประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน  และมอบให้บัณฑิต
เพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ หรือส่งมาทางไปรษณีย์ ถึงกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หรือประเมินผ่านระบบ http://dsd.rmutl.ac.th/pamern  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานติดตามผล กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔  
ต่อ  ๑๒๓๐  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้   มหาวิทยาลัยหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิธสมบัติ) 
รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
งานติดตามผล กองพัฒนานักศึกษา 
โทร.  ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๒๓๐ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ตอ่ ๑๒๓๐      



 
 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ มทร.ล้านนา 

......................................................... 
ค าชี้แจง : โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีอยู่ในหน่วยงานของท่าน  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงานท่ีท่านปฏิบัติงานจริง 
 ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. .......................................... 
 ท่ีตั้งเลขที่....................หมู่ท่ี................อาคาร/ตึก..............................ชั้น.................ตรอก/ซอย......................... ....... 
 ถนน....................ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์ ................ 
 โทรศัพท์.................................โทรสาร................................อีเมล............................ ................................................ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
บัณฑิตท่ีท่านประเมิน ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................... ............................ 
คณะ    บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์    สาขา............................................... 
  วิศวกรรมศาสตร์    สาขา.................................................................. 
  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขา............................................................... 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา............................................................ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จบการศึกษาในปีการศึกษา..........................เขตพ้ืนท่ี   เชียงใหม ่ เชียงราย  ตาก      
             พิษณุโลก   น่าน   ล าปาง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ      ปริญญาตรี ๔ ปี (ปกติ) (ส าเร็จ ระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย มาต่อ ป.ตรี) 
             ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ส าเร็จ ระดับ ปวส. มาต่อ ป.ตรี)   ปริญญาโท 
 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่งความต้องการ            
ออกเป็น ๕ ระดับ 
 ระดับ ๑ น้อยท่ีสุด    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่บ่อยเลย 
 ระดับ ๒ น้อย          หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่บ่อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อย 
 ระดับ ๔ มาก          หมายถึง  เห็นด้วยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมาก 

ระดับ ๕ มากที่สุด    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมากที่สุด 
 

 
ความคิดเห็น/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

๑ 
(น้อยที่สุด/
ไม่บ่อยเลย) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(มาก) 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑  เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

     

     ๑.๒  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     

      ๑.๓  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

     

     ๑.๔  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

     

     ๑.๕  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

     

ประทับตรา
หน่วยงาน 



 
ความคิดเห็น/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

๑ 
(น้อยที่สุด/
ไม่บ่อยเลย) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(มาก) 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

๒. ด้านความรู้ 
     ๒.๑  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาชีพพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

     

     ๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญ
ในเนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิชาชีพ 

     

     ๒.๓  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

     

     ๒.๔  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

      ๒.๕  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้ 

     

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ      

     ๓.๒  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

     

     ๓.๓  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิชาชีพได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

     ๓.๔  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

     

     ๓.๕  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

     

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายและสามารถ
สนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

     

     ๔.๒  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
เชิงสร้างสรรค์ ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

     

     ๔.๓  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ท้ังของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     

     ๔.๔  รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม 

     

     ๔.๕  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

     



 
ความคิดเห็น/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

๑ 
(น้อยที่สุด/
ไม่บ่อยเลย) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(มาก) 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี 

     

     ๕.๒  มีทักษะในการค านวณและความสามารถทางด้านสถิติใน
การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 

     

     ๕.๓  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

     ๕.๔  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน การ
สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

     

     ๕.๕  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือ เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

     

๖. คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์นักศึกษา มทร.ล้านนา 

     ๖.๑  มีความรู้ทฤษฎีและเชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Hands On)      

     ๖.๒  ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based) 

     

     ๖.๓  มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ (Professional Oriented)      

     ๖.๔ สุขภาพแข็งแรง สู้งาน หวังผลแห่งความส าเร็จ      

     ๖.๕  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยโดยน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
 
............................................................................................................................. .........................................................................................
....................................................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................. 

        (..............................................) 

ต ำแหนง่.......................................................... 

 



ส่วนที่ ๓  หากบัณฑิตที่ท่านประเมินได้รับวุฒิการศึกษาทางด้านวิชาชีพ การบัญชี (บช.บ)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ)   
วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)   
กรุณาประเมินบัณฑิตเฉพาะด้านวิชาชีพที่บัณฑิต     ส าเร็จการศึกษาเพียงด้านเดียว 

 
ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพ 

๑ 
(น้อยมาก/
ไม่บ่อยเลย) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(มาก) 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

๑. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพการบัญช ี

 ๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ 
และวิธีการทางการบัญชี 

     

     ๑.๒  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นท่ี
สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านบัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

     ๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและ
อื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

     

     ๑.๔  สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจัย 
และวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     

     ๑.๕ สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและ
ด้านอื่นและสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการ
แก้ไขปัญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยการตัดสินใจ 

     

     ๑.๖  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

๒. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     ๒.๑ มีความรู้พื้นฐานท้ังทางกว้างและทางลึกทั้งวิทยาศาสตร์ 
มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

     

     ๒.๒ มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในสาขาวิชาชีพของตน 
พร้อมเข้าสู่ระบบฝึกปฏิบัติจริง 

     

    ๒.๓ มีความสามารถในด้านการออกแบบ การวางผัง  และการ
วางแผน 

     

    ๒.๔  มีความสามารถเชิงวิเคราะห์      

    ๒.๕  มีความรักหรือทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและ
มีความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ 

     

    ๒.๖  มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และมี
ความตระหนักถึงสิ่งแวดบ้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

     

    ๒.๗ มีความสามารถในการสื่อสาร ท้ังในทักษะในทางเรขานิเทศ 
การพูด และการเขียน 

     

   ๒.๘  มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง และด้านธุรกิจ 

     

๓. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 

      ๓.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อ
สังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ความซ่ือสัตย์
สุจริต และเสียสละ 

     

       ๓.๒ มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

     



 
ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพ 

๑ 
(น้อยมาก/
ไม่บ่อยเลย) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(มาก) 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

       ๓.๓ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมี
อยู่ให้สูงขึ้นไป  เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

     

      ๓.๔ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถ
เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

      ๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ  สามารถบริหาร
จัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม  และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการ
ท างาน 

     

       ๓.๖ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

     

๔. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

      ๔.๑ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     

      ๔.๒ มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ รวมท้ังการท างานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 

     

      ๔.๓ มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน
ถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ใหม่ 

     

     ๔.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อ
โต้แย้งโดยการแสดงออก ซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 

     

     ๔.๕ มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมี
เหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการ
และพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     

     ๔.๖ มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ท้ังหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

     

 

หมายเหตุ  โปรดลงตราประทับหน่วยงาน และลงชื่อของผู้ประเมินก ากับไว้ที่แบบสอบถามด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................. 

        (..............................................) 

ต ำแหนง่.......................................................... 
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