
                                                                              บัณฑิตที่ท่านประเมิน 

         ช่ือ........................................นามสกุล .......................................
         จบการศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

                 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต                     
                    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 
         ภาคปกติ........ป ี      ภาคสมทบ........ป ี       ภาคพิเศษ.........ป ี 
     แบบสอบถาม  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมี่ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ 
       ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   ตอนที่ 3   ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
   ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใชบ้ัณฑติ  

     ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
            โปรดเขียนตอบ  และ/หรือ ท าเครื่องหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

1. ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................................................   

2. สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน  

     กรุงเทพมหานคร                                    ปริมณฑล จังหวัด..............................................................                 
     ส่วนภูมิภาค (โปรดระบจุังหวัด).........................................................................................................................                                                                                                                                                                                            

      3.   ประเภทของหน่วยงาน 
   1.  หน่วยงานราชการ                                  2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ               

               3.  หน่วยงานเอกชน                                   4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

                4.   ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม   
    1.  ผู้อ านวยการ               2.   ผู้จัดการ            3.   หัวหน้าฝ่าย           4.  ผู้บังคับบญัชาชัน้ต้น                           

                         5.  เจ้าของกิจการ             6.  อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)..........................................................................................            
 
 

 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
          แบบสอบถามนี ้ส าหรับผู้บังคบับัญชาที่ก ากับ ดูแลการท างานของบุคคลที่ถูกประเมิน เป็นผูป้ระเมินคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีส่ าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 
2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 

1. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบณัฑติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
3. ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลกัษณะบัณฑติและการพฒันาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใชบ้ณัฑิต  

          การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึง่ไม่มีผลกระทบต่อทา่น จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็น   
จริง เพราะจะเปน็ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  
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ตอนที่  2 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
 

                       ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณลักษณะ 
                                ของบัณฑิตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งแตล่ะช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนความพงึพอใจ ดังนี ้

                     5  =  มากที่สดุ      4 =  มาก     3 =  ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  5 4 3 2 1 
    1.1  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ      
    1.2  ความเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน      
    1.3  ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นที่จะปฏบิัติงานให้ส าเร็จ      
    1.4  ความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการชว่ยเหลืองานสว่นรวม      
    1.5  ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคบับัญชาและเพือ่นร่วมงาน      
2.  ด้านความรู้ 
    2.1  ความสามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ      
    2.2  ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์      
    2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มาปรับใช้กบัการปฏิบัติงานจริง      
    2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของงาน      
    2.5  ความสามารถในการพฒันาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน      
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ความสามารถในการวางแผนตรวจสอบประเมินผลการท า อย่างเปน็ระบบ      
    3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงาน      
    3.3  ความสามารถในการริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งที่เปน็ประโยชนต์่อการปฏิบัติงาน      
    3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง      
    3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา      
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา และสรา้งความสัมพันธใ์นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์      
    4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาททั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม      
    4.3  ความสามารถในการคดิริเริ่ม และพัฒนางานตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง       
    4.4  ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม      
    4.5  ความสามารถในการท างานเปน็ทีมอย่างมีทักษะ เพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน      
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิมาใช้ในการวิเคราะห์ 
          และรายงานผล 

     

    5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อยา่งถูกต้องและสร้างสรรค์      
    5.3  ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น      
    5.4  ความสามารถในการเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน      
    5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม      
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย      
    6.2  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน      
    6.3  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ      

 
 



- 3 – 
 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 คือ Hands On (บัณฑตินักปฏิบัติมืออาชีพ) ซึ่งต้อง มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ทักษะทางสังคม ภาษาตา่งประเทศ                     
                      และมีความสามารถในการสื่อสารและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑติ 
 

 1.  ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ                
        ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………..….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………….……. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……….……..…. 
                  2.  ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑติ 
 ..............................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................................   

  3.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 .............................................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................. 
 
 

         ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในคร้ังนี้ 
               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของบณัฑิต  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาชีพและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์        
2.  บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ทักษะการปฏิบตัิ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิาน       
3.  บัณฑิตมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกวิธี      
4.  บัณฑิตมีทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ      
5.  บัณฑิตมีจิตสาธารณะและตระหนักรู้การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม      
6.  บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม   

     

7.  บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการใฝเ่รียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ      



   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กรุณาส่ง 
 
       ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพฒันานักศึกษา 
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
       39 หมู่ 1 ถนน รังสิต –นครนายก   
       อ. ธัญบุรี    จ.  ปทุมธานี  12110 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบธุรกิจตอบรับ 
        ใบอนุญาตเลขท่ี ปน.(น)/3792 ปณภ.ธญับุรี 

ถา้ฝากส่งในประเทศไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร 


