แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
คาชี้แจง
 แบบประเมินนี้ สาหรับผูบ้ งั คับบัญชาที่กากับ ดูแลการทางานของบัณฑิต ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินการปฏิบตั ิงาน และ
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่สาเร็จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา พ.ศ.............................
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1. วัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2. ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็ นจริ ง
เพราะจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

แบบประเมิน แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
โปรดเขียนตอบ และ/หรื อ ทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ชื่อสถานประกอบการ ..................................................................................................................................................
แผนก/หน่วยงาน ........................................................................................................................................................
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร.....................................................อีเมลล์....................................
2. ตาแหน่งของผูต้ อบแบบประเมิน
 1. ผูอ้ านวยการ
 2. ผูจ้ ดั การ
 3. หัวหน้าฝ่ าย
 4. ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
 5. เจ้าของกิจการ  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................
3. ประเภทของหน่วยงาน
 1. หน่วยงานราชการ
 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 3. หน่วยงานเอกชน
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................
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4. บัณฑิตที่ทางานอยูก่ บั ท่าน ชื่อ............................................................................นามสกุล................................................
สาขาวิชา.................................................................................................คณะ....................................................................
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี  หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)  หลักสู ตรปริ ญญาตรี 5 ปี
5. งานที่บณ
ั ฑิตปฏิบตั ิอยู่ ตรงหรื อสอดคล้องกับสาขาที่สาเร็ จหรื อไม่
 1. ตรง
 2. ไม่ตรง
6. ระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตทางานอยูก่ บั ท่าน
 1. น้อยกว่า 6 เดือน
 2. 6 – 12 เดือน
 3. มากกว่า 1 ปี
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มตี ่ อการปฏิบัตงิ านและคุณลักษณะของบัณฑิต
คาชี้แจง โปรดทาครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุ ง
การปฏิบัตงิ านของบัณฑิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความมีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความเสี ยสละ/มีจิตสาธารณะ
1.3 ความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร
1.4 ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ
1.5 ความมีวินยั เคารพกฏระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
1.6 ความซื่ อสัตย์
1.7 ความรับผิดชอบ
1.8 ความตรงต่อเวลา
2. ด้ านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ
2.2 ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3 ความรู ้ความชานาญในสาขาวิชาที่สาเร็ จ
2.4 มีความใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้และพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ
2.5 ความสามารถในการบริ หารจัดการ การทางานได้ทนั เวลาและถูกต้อง
2.6 มีความสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้
3. ด้ านทักษะทางปัญญาที่ส่งผลต่ อการปฏิบัตงิ าน
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ
3.2 ความสามารถเชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฏีมาใช้กบั งานอย่างสร้างสรรค์

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

3.3
3.4
3.5
3.6

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้งาน
ความสามารถในการตัดสิ นใจ
ความสามารถในการสื่ อสารงานกับผูอ้ ื่น และการนาเสนอผลงาน

การปฏิบัตงิ านของบัณฑิต
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ / ทางานเป็ นทีมได้
4.2 การรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่ วมมือ
4.3 ทักษะในการประสานงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง
4.4 ลักษณะการเป็ นผูน้ า
4.5 การปรับตัว และมีมนุษยสัมพันธ์
4.6 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.7 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) / การควบคุมอารมณ์
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ตวั เลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และคณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
และนาเสนองาน การสื่ อสาร และการแสดงออก
5.2 ความสามารถในการพูด เขียน และนาเสนอ (ภาษาไทย) ได้ดี
5.3 สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ)
5.4 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
5.5 ความรอบรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนาไปประยุกต์ใช้กบั งาน
5.6 สามารถบูรณาการความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
กับงานวิชาชีพ
6. ด้ านอัตลักษณ์ (บัณฑิตนักปฏิบัต)ิ
6.1
6.2
6.3
6.4

ความรู ้ ความสามารถของบัณฑิตในด้านทักษะทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้กบั เครื่ องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใรทางานได้
สามารถพัฒนาระบบงานผ่านกระบวนการวิจยั และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้
6.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้กบั งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

กรุณาส่ ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานมาตฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 5 จ.นครปฐม
73170

