
 

แนวคิดในการก าหนดอัตลักษณ ์

 อัตลักษณ์ (Identity) ตามความหมายของ สมศ. หมายถึง ผลผลติของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตวับ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตของผูเ้รียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบันศึกษา รวมถึงความส าเรจ็ตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะสถาบัน โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภาสถาบัน 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ TQF : HEd. หรือ Thai Qualification 
Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคณุลักษณะบัณฑติที่ประสงคต์ามที่สถาบันก าหนดครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1. ด้านคณุธรรมจรยิธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ี
ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ทีส่ภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ค าอธิบาย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรบัวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมการพัฒนานิสัย
และการปฏิบัตตินตามศิลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมลู การวิเคราะห์และจ าแนก
ข้อเท็จจริงในหลักฐาน ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ หมายถงึ ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดง
ถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบในการเรยีนรู้ของ
ตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร ์ และสถิติ ความสามารถในการสือ่สารทั้งการพูด 
การเขียน และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสวนดสุิต มดีังนี ้

“ปฏิบัติเด่น บุคลกิภาพดี มีความรับผิดชอบ” 



การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ค าชี้แจง 

 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ส าเร็จการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้างและผลติบัณฑิตให้เป็นบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคม และประเทศไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้งานบัณฑิตได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการและส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยรวมต่อไป ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความคดิเห็นส่วนบคุคล จะ
น ามาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่าน้ัน และจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงานและบณัทิต 

 ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมิน หรือมอบหมายใหผู้้ที่เป็นผู้บังคับบญัชาโดยตรงของ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต เป็นผู้ตอบแบบส ารวจนีต้ามข้อเท็จจริงที่ไมล่ าเอียงและ
กรุณาส่งแบบส ารวจคืนทีห่ลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลดั แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือส่งมาที ่
occ.sdu.2015@gmail.com เพื่อหลักสูตรฯ จักได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต่อไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรณุาเสียสละเวลาอันมีคา่ยิ่งของท่านในการตอบแบบส ารวจ
ในครั้งนี้ และ “ขอความกรณุาท่านโปรดตอบแบบส ารวจให้ครบทุกข้อค าถาม” 

ช่ือ-สกุลบณัฑติที่รับการประเมิน 
                        เป็นบัณฑติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................................................................... 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บณัฑิต 

1. ประเภทของนายจ้าง/สถานประกอบการ 

(1) หน่วยงานของรัฐ         (2) รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน           (3) บริษัทเอกชน 

       (4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

2. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 

   (1) เจ้าของกิจการ              (2) ผู้บริหารระดับสูง                  (3) ผู้บริหารระดับกลาง 

   (4) ผู้บริหารระดับต้น      (5) พนักงาน/เจ้าหน้าที ่

   (6) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................... 

3. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑติในสายบงัคับบัญชา 

   (1) ผู้บังคับบัญชาสูงสดุของบัณฑิต     (2) หัวหน้าฝ่าย/แผนกของบัณฑิต    (3) หัวหน้างานของบัณฑิต 

   (4) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2 ข้อมลูทั่วไปของบัณฑิต 

4. ปัจจุบันบัณฑติยังคงปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

  (1) ปฏิบัติงานอยู่                           (2) ได้ลาออกจากหน่วยงานแล้ว 

5. เหตุผลที่ท่านรับบณัฑติจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดุสติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (1) มีความรับผดิชอบ                      (2) มีความรอบรู้ในงาน 

 (3) มีความอดทนและสู้งาน               (4) มีประสบการณ์เชิงปฏิบตัิสามารถท างานได้ทันที 

 (5) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................... 

6. ระยะเวลาทีไ่ด้ร่วมงานกับบัณฑติ 

 (1) น้อยกว่า 3 เดือน        (2) 3-6 เดือน         (3) 6 เดือน - 1 ปี         (4) มากกว่า 1 ปี 

7. ต าแหน่งงานของนักศึกษาที่ปฏิบัตงิาน................................................................................................................. 

8. ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบอยูส่อดคล้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ประมาณร้อยละ................... 

9. ค่าตอบแทนรวมเงินเดือน (ไมร่วมสวัสดิการ) ประมาณ..................................บาท/เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่3 ความพึงพอใจคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  

ช้ีแจงในการตอบ โปรดให้ความเหน็กับคุณลักษะของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสตุ ทีอ่ยู่
ในหน่วยงาน โดยระบุช่ือคณะ พรอ้มระดับการศึกษาที่จบ 

นักศึกษาช่ือ นาย/นาง/นางสาว...................................................................นามสกุล.............................................................. 

หลักสตูรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ ปริญญาตรี         

ระดับการให้ความคดิเห็น    ก าหนดให้มี 5 ระดับ  คือ 1, 2, 3, 4, 5 

โดย  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่บ่อยเลย 

2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย 

3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อย 

4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก 

5 หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากท่ีสดุ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ของระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม / จริยธรรม      
1.1 ความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต      
1.2 การเคารพในสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น      
1.3 การยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานหรือส่วนเป็นหลัก      
1.4 ความสามรถจดัการปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพของตนเอง
ได้อย่างหมอเหมาะสม 

     

1.5 การมีจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน      
1.6 การมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ      
1.7 ความสามารถปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี      
1.8 ความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก      
1.9 การประพฤติตนตามศาสนา ขนบธรรมเนยีม และประเพณ ี      
1.10 การมีระเบียบ วินัย และปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย อยา่ง
เคร่งครดั 

     

2. ด้านความรู้      
2.1 ความสามารถในการน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน      
2.2 ความสามารถในการปฏิบตัิงานในงานท่ีรับผิดชอบ      
2.3 ความเข้าใจในงานของตนเองและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
2.4 ความสามารถในการวิเคราะหป์ัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ      
2.5 ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ 
 

     



 
คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 

 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.6 ผลงานมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ      
2.7 ความสามรถในการเรยีนรู้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้
ใหม่เพื่อพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 

     

2.8 การมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ชีวิตและสังคม 

     

2.9 การมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ไปประยุกต์
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได ้

     

2.10 ความสามารถในการรู้ทันธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ      
3. ด้านทักษะทางปัญญา      
3.1 ความสามารถในการวางแผนการท างาน      
3.2 การมีภาวะผู้น า      
3.3 การตรวจสอบและประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
3.4 การจัดล าดับความส าคัญของงานได้สอดคล้องกับเวลา      
3.5 การตดิพัฒนาและการแสวงหาวิธีการท างานรูปแบบใหม่ๆ  มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

3.6 การจับประเด็นและวิเคราะหห์าสาเหตุของการเกดิปัญหาได้      
3.7 การใช้ข้อมูลหรือเหตผุลประกอบในการเลือกทางแก้ปัญหา      
3.8 การติดตาม ข้อมูล ข่าวสารความก้าวหน้าทางวิทยาการตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

     

3.9 การขวนขวายที่จะเพิ่มวิทยฐานะด้วยการศึกษาต่อ หรือสมัครเขา้รับ
การอบรม ประชุม สมัมนา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีทุกครั้งท่ีมี
โอกาส 

     

3.10 การน าความรู้จากการอบรม ศึกษา ค้นคว้า มาปรับปรุงงาน      
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
4.1 การมีส่วนร่วมคิดรเิริ่มในการวเิคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม      
4.2 การมีส่วนร่วมเสนอแนวคดิใหม่ๆ ในการท างาน      
4.3 การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรว่มงาน      
4.4 การรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
4.5 ความสามารถตัดสินใจแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ด ี      
4.6 การมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการแกป้ัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตผุล 

     

4.7 ความเป็นกันเอง สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน      
4.8 การมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน      
4.9 การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อม      
4.10 การมีความมุ่งมั่นและใฝ่เรียนรู้ ท้ังในงานท่ีรับผิดชอบและความรู้อื่นๆ 
อยู่ตลอดเวลา 

     

5. ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
5.1 ความสามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

     



 
คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 

 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5.2 ความสามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา 

     

5.3 การมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย      
5.4 การมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ      
5.5 การติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับผูอ้ื่นได้ชัดเจน      
5.6 ความสามารถสรุปประเด็น/ในการประชุม/สนทนา ได้ถูกต้อง ชัดเจน      
5.7 การมีมารยาทในการพูดและการฟัง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ      
5.8 ความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีส่ าคัญไดเ้หมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

     

5.9 การน าเอาเทคโนโลยตี่างๆ มาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวม 
ประมวลผล วิเคราะหผ์ล เป็นต้น 

     

5.10 การมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบตัิงานของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ปฏิบัติเด่น      
1.1 ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้งาน      
1.2 การวางแผนการท างานและท างานอย่างเป็นระบบ      
1.3 การน าความรูไ้ปใช้ในการท างาน      
1.4 ความถูกต้องในผลงานท่ีท า      
1.5 การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
2. บุคลิกภาพดี      
2.1 การแต่งกายถูกกาลเทศะเป็นที่ยอมรับของผู้พบเห็น      
2.2 มีท่วงท่าสง่างาม      
2.3 มีความมั่นใจในตนเอง      
2.4 การพูดจา กริยา มารยาท      
2.5 การอ่อนน้อมถ่อมตน      
3. มีความรับผิดชอบ      
3.1 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง      
3.2 มีความรับผดิชอบต่อผู้อื่น      
3.3 มีความรับผดิชอบต่อหน่วยงาน      
3.4 มีความรับผดิชอบต่อสังคม      
3.5 มรการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุค่า      
4. คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ (กรณีเป็นวิชาชีพ)      
4.1 ความสามารถในการปฏิบตัิงานจรรยาบรรณในวิชาชีพ      



ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

10. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็น จุดแข็ง / จุดเด่น ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็น จุดที่ควรปรับปรุง ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิอื่นๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือสถานประกอบการ หรือสถาบนัการศึกษา…………….……………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง 

 


