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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 

 
เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........................ต้องการติดตาม
และประเมินคุณภาพของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการหรือความมุ่งหวังของท่าน  
 ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน  
ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
หน่วยงาน และบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คำชี้แจง 
 1. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิต 
 2. วิธีการส่งแบบประเมินกลับมายงัมหาวิทยาลัย 
  2.1 ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.............เลขท่ี.........หมู่......ถนน....................................... 
  ตำบล..........................อำเภอ...........................จังหวัด..............................รหสัไปรษณยี์.................. 
 2.2 ทางโทรสารหมายเลข ......................................................................... 
 2.3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยส่งมายัง E-Mail ……………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลบัณฑติที่ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน 
  ช่ือ – สกุล ................................................................................................................................................... 
  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสตูร ........... ……………............. สาขาวิชา.................................................. 
 หมายเหตุ ให้คณะกรอกข้อมูลในข้อนี้ 
 

2. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑติ 
  ช่ือ – สกุล................................................................ ตำแหน่ง ..................................................................... 
  ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-Mail …………………………………………………………………………. 
 
 3. ช่ือตำแหน่งงานของบัณฑิต................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต................... 
ประจำปีการศึกษา ................... 

QA-Cur 2.1-1 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิต 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน โดยมี  5 ระดับดังน้ี 
                  5  หมายถึง  มากที่สุด 
                  4  หมายถึง  มาก   
                  3  หมายถึง  ปานกลาง 
                  2  หมายถึง  น้อย  
                  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  
 

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ      
1.2 มีความซื่อสตัยส์ุจรติต่อตนเองและผู้อื่น      
1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      
1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2 ด้านความรู้      
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียน      
2.2 มีความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย      

2.3 
มีความเข้าใจในหลักการทฤษฎี และปฏิบตัิการที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 

     

2.4 มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน      
2.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านความรู้  

3 ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 
มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณโ์ดยใช้หลักการ ตลอดจนสามารถ
นำความรูไ้ปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 

     

3.2 
มีความสามารถในการแก้ไขปญัหาโดยนำหลักการต่างๆ มาอ้างอิงไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ      

3.4 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผน ออกแบบ ประยุกต์ องค์ความรูท้างวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

     

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา  
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                  ลงช่ือ..............................................ผู้ใช้บัณฑติ 
                                                                                 (.........................................................)                                                                                                 
                                                                          ตำแหน่ง............................................................ 
 
                                               

**ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี** 

 
 
 

 
 
 

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กร กับบุคคลทั่วไป และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

     

4.2 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏบิตัิงานได้เป็น
อย่างดี 

     

4.3 
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

     

4.4 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมายทั้งของตนเองและของทีม      
รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      

รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี      

5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและแปลผล      

5.2 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมลู รวบรวม วิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 

     

5.3 
มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด อ่าน 
เขียน และนำเสนอ 

     

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

รวมค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน  

ตราประทับ
ของหน่วยงาน 

(ถ้ามี) 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 
 

เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต 
 ด้วยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........................ต้องการติดตามและประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการหรือความมุ่งหวัง
ของท่าน  
 ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน  
ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
หน่วยงาน และบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คำชี้แจง 
 1. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิต 
 2. วิธีการส่งแบบประเมินกลับมายงัมหาวิทยาลัย 
  2.1 ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.............เลขท่ี.........หมู่......ถนน....................................... 
  ตำบล..........................อำเภอ...........................จังหวัด..............................รหสัไปรษณยี์.................. 
 2.2 ทางโทรสารหมายเลข ......................................................................... 
 2.3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยส่งมายัง E-Mail ……………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลบัณฑติที่ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน 
  ช่ือ – สกุล ................................................................................................................................................... 
  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสตูร ........... ……………............. สาขาวิชา.................................................. 
 หมายเหตุ ให้คณะกรอกข้อมูลในข้อนี้ 
 

2. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑติ 
  ช่ือ – สกุล................................................................ ตำแหน่ง ..................................................................... 
  ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-Mail …………………………………………………………………………. 
 
 3. ช่ือตำแหน่งงานของบัณฑิต................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต................... 
ประจำปีการศึกษา ................... 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิต 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน โดยมี  5 ระดับดังน้ี 
                  5  หมายถึง  มากที่สุด 
                  4  หมายถึง  มาก   
                  3  หมายถึง  ปานกลาง 
                  2  หมายถึง  น้อย  
                  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  
 

  

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 มีความซื่อสตัยส์ุจรติต่อตนเองและผู้อื่น      
1.2 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลอืผู้อื่น      
1.3 มีระเบยีบวินัยและความรับผดิชอบ      
1.4 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      
1.5 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2 ด้านความรู้      
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาที่เรียน      
2.2 มีความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย      
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้งานได้อย่างด ี      
2.4 มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน      
2.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านความรู้  

3 ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 
สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วนำข้อสรุปมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม 

     

3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปญัหา        
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ      

3.4 
สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขอย่างสรา้งสรรค์ 

     

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา  
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                  ลงช่ือ..............................................ผู้ใช้บัณฑติ 
                                                                                 (.........................................................)                                                                                                 
                                                                          ตำแหน่ง............................................................ 
 
                                               
                                                

**ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี** 

 

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย      

4.2 
มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีมและทำงานรว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม 

     

4.3 
มีปฏิสมัพันธ์กับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

     

4.4 
มีความสามารถเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งตนเองและกลุม่ 

     

4.5 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง      
รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      

รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี      

5.1 
มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและการนำเสนออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

5.2 
มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
ประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 

     

5.3 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมลู รวบรวม วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 

     

5.4 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม      
5.5 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

รวมค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน  

ตราประทับ
ของหน่วยงาน 

(ถ้ามี) 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 
เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........................ต้องการติดตามและประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการหรือความมุ่งหวัง
ของท่าน  
 ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน  
ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
หน่วยงาน และบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คำชี้แจง 
 1. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิต 
 2. วิธีการส่งแบบประเมินกลับมายงัมหาวิทยาลัย 
  2.1 ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.............เลขท่ี.........หมู่......ถนน....................................... 
  ตำบล..........................อำเภอ...........................จังหวัด..............................รหสัไปรษณยี์.................. 
 2.2 ทางโทรสารหมายเลข ......................................................................... 
 2.3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยส่งมายัง E-Mail ……………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลบัณฑติที่ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน 
  ช่ือ – สกุล ................................................................................................................................................... 
  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสตูร ........... ……………............. สาขาวิชา.................................................. 
 หมายเหตุ ให้คณะกรอกข้อมูลในข้อนี้ 
 

2. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑติ 
  ช่ือ – สกุล................................................................ ตำแหน่ง ..................................................................... 
  ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-Mail …………………………………………………………………………. 
 
 3. ช่ือตำแหน่งงานของบัณฑิต................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต................... 
ประจำปีการศึกษา ................... 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิต 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน โดยมี  5 ระดับดังน้ี 
                  5  หมายถึง  มากที่สุด 
                  4  หมายถึง  มาก   
                  3  หมายถึง  ปานกลาง 
                  2  หมายถึง  น้อย  
                  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  
ลำดับ

ที ่
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1.1 มีความซื่อสตัยส์ุจรติต่อตนเองและผู้อื่น      
1.2 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลอืผู้อื่น      
1.3 มีระเบยีบวินัยและความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม      
1.4 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี      
1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2 ด้านความรู้      

2.1 
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรยีน สามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้

     

2.2 มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม      
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียนรู้งานได้อยา่งดี      
2.4 มีความสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได ้      
2.5 มีการแสวงหาองคค์วามรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานและพัฒนาสังคม      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านความรู้  

3 ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 
สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย แล้วนำข้อสรุป
มาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม 

     

3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบ        
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ      

3.4 
สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขอย่างสรา้งสรรค์ 

     

3.5 
สามารถสรา้งองค์ความรู้ใหม่ มีวสิยัทัศน์กว้างไกล และมสีำนึกในภาระหน้าท่ี
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

     

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา  
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 

  

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 
มีปฏิสมัพันธ์กับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

     

4.2 มีภาวะผู้นำและผูต้าม มีสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม      
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของทีม      

4.4 
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สังคม 

     

4.5 มีความสนใจด้านการกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานจัดขึน้      
รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      

รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี      

5.1 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สรุปความคดิรวบยอด และใช้
เป็นข้อมูลในการแก้ปญัหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

     

5.2 
มีความสามารถในคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สืบค้น
ข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ       
5.4 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม        
5.5 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้      

6.1 
สามารถจัดการเรยีนรู้ที่มรีูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็นทางการ 
รูปแบบกึ่งทางการและรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค ์

     

6.2 
สามารถจัดการเรยีนรูส้ำหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังที่มีความสามารถพิเศษท่ี
มีความสามารถปานกลางและทีมคีวามต้องการพิเศษ 

     

6.3 มีเทคนิคและทักษะในวิชาชีพท่ีหลากหลายสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้      

6.4 
สามารถจัดการบูรณาการวิชาชีพครูสู่การจัดการเรยีนรู้ในวิชาชีพไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

6.5 
สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียนและประเมนิผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม 

     

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น      
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

รวมค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพบัณฑิต 6 ด้าน  
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                  ลงช่ือ..............................................ผู้ใช้บัณฑติ 
                                                                                 (.........................................................)                                                                                                 
                                                                          ตำแหน่ง............................................................ 
 
                                               
                                                

**ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี** 

 

ตราประทับ
ของหน่วยงาน 

(ถ้ามี) 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 

 
 

เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต 
 ด้วยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต.....ชลบุรี.....ต้องการติดตามและประเมินคุณภาพของ
บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการหรือความมุ่งหวังของ
ท่าน  
 ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน  
ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
หน่วยงาน และบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คำชี้แจง 
 1. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิต 
 2. วิธีการส่งแบบประเมินกลับมายงัมหาวิทยาลัย 
  2.1 ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต..ชลบุรี..เลขท่ี.111.หมู่..1..ถนน.............-......................... 
  ตำบล....หนองไม้แดง....อำเภอ.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.......ชลบุรี........รหสัไปรษณีย์....20000...... 
 2.2 ทางโทรสารหมายเลข ..............038054193............................... 
 2.3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยส่งมายัง E-Mail ………..…………arts-chon@hotmail.com………………………… 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลบัณฑติที่ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน 
  ช่ือ – สกุล ...............................นายงานดี..........มีคณุธรรม.......................................................................... 
  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสตูร .......ศลิปศาสตรบัณฑิต...... สาขาวิชา.....การบรหิารจดัการกีฬา...... 
 หมายเหตุ ให้คณะกรอกข้อมูลในข้อนี้ 
 

2. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑติ 
  ช่ือ – สกุล...........นายดวงดี...............เด่นดัง........................ ตำแหนง่ ...................ผู้อำนวยการ................. 
  ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ...................องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน........................................ 
  โทรศัพท์ ..........000-0000000........... E-Mail ………….………ss0000@Hotmail.com………………………. 
 
 3. ช่ือตำแหน่งงานของบัณฑิต .................................................นักพัฒนากีฬา............................................................. 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...ชลบุร.ี.. 
ประจำปีการศึกษา ..2563... 

ตัวอย่าง 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิต 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน โดยมี  5 ระดับดังน้ี 
                  5  หมายถึง  มากที่สุด 
                  4  หมายถึง  มาก   
                  3  หมายถึง  ปานกลาง 
                  2  หมายถึง  น้อย  
                  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  
 

  

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

1.1 มีความซื่อสตัยส์ุจรติต่อตนเองและผู้อื่น      
1.2 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลอืผู้อื่น      
1.3 มีระเบยีบวินัยและความรับผดิชอบ      
1.4 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      
1.5 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น 15 8    
รวมค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.60 

2 ด้านความรู้      
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาที่เรียน      
2.2 มีความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย      
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้งานได้อย่างด ี      
2.4 มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน      
2.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น 10 12    
รวมค่าเฉลี่ยด้านความรู้ 4.40 

3 ด้านทักษะทางปัญญา      

3.1 
สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วนำข้อสรุปมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม 

 
 

   

3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปญัหา        
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ      

3.4 
สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปญัหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขอย่างสรา้งสรรค์ 

 
    

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น 10 8    
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา 4.50 
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เครื่องมือ ระดับหลักสูตร 

 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                  ลงช่ือ..................ดวงด.ี..................ผู้ใช้บัณฑติ 
                                                                                 (..........นายดวงด.ี........เด่นดัง..........)                                                                                                 
                                                                          ตำแหน่ง....................ผู้อำนวยการ...................... 
 
                                               
                                                

**ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี* 

ลำดับ
ที ่

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย      

4.2 
มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีมและทำงานรว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม 

 
 

   

4.3 
มีปฏิสมัพันธ์กับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

 
 

   

4.4 
มีความสามารถเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งตนเองและกลุม่ 

 
 

   

4.5 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง      
รวมคะแนนระดับความคิดเห็น 5 16    

รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.20 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี      

5.1 
มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและการนำเสนออยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
    

5.2 
มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
ประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
    

5.3 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมลู รวบรวม วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 

     

5.4 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม      
5.5 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง      

รวมคะแนนระดับความคิดเห็น 20 4    
รวมค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 4.80 

รวมค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน 4.50 

ตราประทับ
ของหน่วยงาน 

(ถ้ามี) 


