
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

......................................................... 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรด ท าเครื่องหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกับท่านมากที่สุด)                                                                                                                                                                                                                                 

๑.  ระดับต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   ผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของกิจการ          ผู้บริหารระดับกลาง/ผู้จัดการ        
   ผูบ้ริหารระดับต้น/หัวหน้างาน         อื่นๆ   (โปรดระบุ)........................................  

๒.  ประเภทของหน่วยงาน 
     หน่วยงานราชการ/องค์กรในก ากับของรัฐ   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ            
     หน่วยงานเอกชน/บริษัทเอกชน               อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................ 
๓.  ระยะเวลาท่ีบัณฑิตท างานอยู่กับท่าน 
    น้อยกว่า  ๓  เดือน           ๓-๖ เดือน 
    ๖ เดือน – ๑  ปี           มากกว่า ๑ ปี 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
บัณฑิตที่ท่านประเมิน ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล.............................................................. 
คณะ  .....................................สาขา.............................เขตพื้นท่ี..................... ...............  จบการศึกษาในปีการศึกษา..........................  
ระดับ      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปริญญาตรี ๔ ปี (ปกติ) (ส าเร็จ ระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย มาต่อ ป.ตรี) 
             ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ส าเร็จ ระดับ ปวส. มาต่อ ป.ตรี)   ปริญญาโท 
บัณฑิตที่ท่านประเมิน  ท างานต าแหน่ง.........................................วุฒิการศึกษาท่ีท างาน    ปวส.     ปริญญาตรี   ปริญญาโท
งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยู่ ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีส าเร็จหรือไม่       ตรง         ไม่ตรง 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่งเป็น 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 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๑ 
(น้อย

ที่สุด/ไม่
บ่อยเลย) 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑  เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

     

     ๑.๒  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

     

      ๑.๓  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

     

     ๑.๔  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละ
สาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

     

ค าชี้แจง :   แบบสอบถามน้ี ส าหรับผู้บังคับบัญชาท่ีก ากับ ดูแลการท างานของบุคคลท่ีถูกประเมิน เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน และ  
             คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ 
                     ๑.  วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
                     ๒.  ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต  

  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อท่าน  จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง               
เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประทับตรา
หน่วยงาน 



 
ความคิดเห็น/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๑ 
(น้อย

ที่สุด/ไม่
บ่อยเลย) 

๒. ด้านความรู้ 
     ๒.๑  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิชาชีพพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  

     

     ๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญในเน้ือหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิชาชีพ 

     

     ๒.๓  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

     

     ๒.๔  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

      ๒.๕  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์
แก้ปัญหาในงานจริงได้ 

     

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
     ๓.๒  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ 

     

     ๓.๓  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิชาชีพได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

     ๓.๔  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้
อย่างสร้างสรรค์ 

     

     ๓.๕  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

     

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายและสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     

     ๔.๒  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ัง
ของตนเองและของกลุ่ม  

     

     ๔.๓  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     

     ๔.๔  รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ี
มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

     

     ๔.๕  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

     

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้อย่างดี 

     

     ๕.๒  มีทักษะในการค านวณและความสามารถทางด้านสถิติในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน และในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

     



 
ความคิดเห็น/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

๕ 
(มาก
ที่สุด) 

 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๑ 
(น้อย

ที่สุด/ไม่
บ่อยเลย) 

     ๕.๓  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

     ๕.๔  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน การสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

     

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 าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ความต้องการ/ความคาดหวัง)ในหน่วยงานของท่าน  
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
ข้อเด่นของมหาวิทยาลัย
............................................................................................................................. .........................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
ข้อท่ีควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย 
...................................................................................................................................... ................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

หมายเหตุ  โปรดลงตราประทับหน่วยงาน และลงชื่อของผู้ประเมินก ากับไว้ที่แบบสอบถามด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 



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

กรุณาประเมินบัณฑิตเฉพาะด้านวิชาชีพที่บัณฑิต     ส าเร็จการศึกษาเพียงด้านเดียว 
 

ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพ 
๕ 

(มาก
ที่สุด) 

๔ 
(มาก) 

๓ 
(ปาน
กลาง) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๑ 
(น้อย

มาก/ไม่
บ่อยเลย) 

๑. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพการบัญช ี

 ๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีการ
ทางการบัญชี 

     

     ๑.๒  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กับ
องค์ความรู้ด้านบัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

     

     ๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ 
โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

     

     ๑.๔  สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และ
วิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     

     ๑.๕ สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่น
และสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา
รวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยการตัดสินใจ 

     

     ๑.๖  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
บัญชีของตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

๒. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   ๒.๑ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงและ
ยึดม่ันในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความรักและทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

     

    ๒.๒ มีความรอบรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม      

    ๒.๓ มีความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถ
บูรณาการกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     

    ๒.๔ มีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถผสานประโยชน์ใช้สอยความงาม และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

     

    ๒.๕ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

     

    ๒.๖ มีความรู้ท่ีทันสมัย และหมั่นแสวงหาองค์ความรู้ท่ีช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นท้ังในด้านองค์ความรู้ และทักษะทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ 

     

    ๒.๗ มีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบในงานท่ี
ปฏิบัติ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

     

     ๒.๘ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

๓. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 

      ๓.๑ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  และท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ความซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ 

     



 
ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพ 

๕ 
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๓ 
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กลาง) 

๒ 
น้อย/         

ไม่บ่อย) 

๑ 
(น้อย
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บ่อยเลย) 

     ๓.๒ มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน 
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

     

       ๓.๓ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป  เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

     

      ๓.๔ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

      ๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ  สามารถบริหารจัดการการท างานได้
อย่างเหมาะสม  และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

     

       ๓.๖ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร  รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

     

๔. คุณลักษณะเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

      ๔.๑ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

     

      ๔.๒ มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 
รวมท้ังการท างานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 

     

      ๔.๓ มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 

     

     ๔.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดย
การแสดงออก ซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ 

     

     ๔.๕ มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

     

     ๔.๖ มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ท้ังหลาย และ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

     

 

หมายเหตุ  โปรดลงตราประทับหน่วยงาน และลงชื่อของผู้ประเมินก ากับไว้ที่แบบสอบถามด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

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

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

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

 


