
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ค าช้ีแจง 
1.  แบบประเมินมีทั้งหมด  4  ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ  (หัวหน้าหน่วยงาน) 
 ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์  
ตอนท่ี 3 ความต้องการของบัณฑิตหลักสูตร  
ตอนท่ี  4   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.  โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
1.  ช่ือหน่วยงาน  
     ท่ีอยู่  

  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์  

2.  ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน      1.  ผู้จัดการ 
       2.  หัวหน้าหน่วยงาน 
       3.  เพื่อนร่วมงาน 
       4.  อืน่ๆ (โปรดระบุ).................................. 

3.  ลักษณะของหน่วยงาน 
  1.หน่วยงานราชการ      2.  บริษัทเอกชน 
  3.รัฐวิสาหกิจ      4.  ธนาคาร / สถาบันการเงิน 
  5.  อื่นๆ (ระบุ)........................... 

4.  งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
  1.ตรงสาขา       2.ไม่ตรงสาขา     

5.  ระยะเวลาท่ีบัณฑิตท างานอยู่กับท่าน 
   1.  6  เดือน      2.  1  ปี    4.  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

 
 

เกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 
เลขท่ีแบบสอบถาม   

 
 



 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในหน่วยงานของท่าน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ

บัณฑิตของหลักสูตร.........................................ในหน่วยงานของท่าน (ถ้าหน่วยงานของท่านมีบัณฑิต
หลายคนโปรดพิจารณาในภาพรวม) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1. ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น      
2. พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น      
3. พิจารณาส่ิงต่างๆ ด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง      
4. การควบคุมตนเอง พึ่งตนเอง      
5. มีความซื่อสัตย์ และสุจริตท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่น      
6. มีความรับผิดชอบ      
7. ความมีวินัย      
8. ส ารวมทั้งกาย วาจา และใจ      
9. อดทน และอดกล้ัน      
10.รู้จักประหยัดท้ังส่วนตนและส่วนรวม      
11.มีความเสียสละ      
12.ขยันในการท างาน      

2. ด้านความรู้      
1. ระบุความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆ หรือความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานได้      
2. สามารถตีความ ขยายความ  แปลความ ย่อความ จับ

ใจความได้ 
     

3. สามารถน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่
ได้ 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา      
1. ความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถ

เสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้ 
     

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และท างานท่ามกลางความ
กดดันได้ 

     

3. สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้      
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      



ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดจนงานส าเร็จเรียบร้อย 

แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม 
     

2. ปฏิบัติตามหน้าท่ี โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับท้ังผิด
และชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

3. มีทักษะในการท างานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน
หรือองค์กร 

     

4. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลง      
5. รักษาสาธารณสมบัติ      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

1. มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห์
ต่างๆ 

     

2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศได้อย่ างค ล่องแคล่ว ถูก ต้องและ
สร้างสรรค์ 

     

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาข้อมูล 
และการติดต่อส่ือสาร 

     

6. ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “มืออาชีพงาน
ศิลป์” 

     

6.1 ด้านวิชาการ      
1. มีความรู้ด้านงานศิลป์      
2. มีความสามารถ ทักษะงานศิลป ์      
3. มีความรอบรู้งานศิลป ์      

6.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์       
1. มีความคิดสร้างสรรค์งานศิลป์      
2. มีความสามารถในการประยุกต์งานศิลป์      
3. มีการสร้างสรรค์งานศิลป์      

6.3 ด้านการบริหารจัดการ      
1. มีความสามารถในการจัดการ      
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา      
3. มีความสามารถในการประสานงาน      

 



 
ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตร    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
3.1  ท่านต้องการให้หลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตร ดังน้ี  
  
  
  
  
  
  
 

ตอนที่ 4  ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ในการปฏบิัติงานที่เกี่ยวกบัคณุลักษณะของบณัฑติ 
4.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
4.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

ลงช่ือ       

                  (     ) 


