(1)
ชื่องานวิจัย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะผู้วิจัย
อภิรัติ โสฬศ ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล พเยาว์ ดีใจ ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
นิอร ดาวเจริญพร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกร
รมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตาม
กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ จํานวน ๓๓ คน สถานประกอบการที่มีนักศึกษาในสาขาฝึกสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่
รับบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2๒๕๕๐) เข้าทํางาน จํานวน ๒๐ คน ผู้ปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔
และผู้ปกครองของบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จํานวน ๓๓
คน และอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จํานวน ๑๘ คน ผู้บริหารของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน ๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratting Scale) นํามาประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน ๖ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นเชาว์ ปัญ ญา ด้ า นความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งบุค คลและความรับ ผิด ชอบ ด้ า น
วิเคราะห์และสื่อสาร และด้านทักษะพิสัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ของผู้ปกครอง คณาจารย์ ผู้บริหาร และสถานประกอบการ ใน ๖ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านเชาว์ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
และด้ า นทั ก ษะพิ สั ย มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๔.๑๑ , ๔๓๖ , และ ๔.๕๑
ตามลําดับ
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The Resirable Characteristics of Home Economics Administration program, Homes
Economic Faculty, Rajamangala’s University of Technology Phra Nakhon Graduates on
Thai Qualifications Framework for Higher Education
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the resirable characteristics of Home
Economics Administration program, Home Economics Faculty, Rajamangala’s University
of Technology Phra Nakhon graduates on Thai Qualifications Framework for Higher
Education, aimed to investigate employers/entrepreneurs’ opinion toward graduates who
they employed. These results use for guide and control the quality of the producing
graduates meet the standards that specified in the Qualifications Framework for Higher
Education. The subjects divided into 5 categories; were 33 of the fourth year students
and graduates, the workplace where 20 of the internships were practice skills, 33
parents’s graduates, 18 lecturers and 6 managements of Home Economics Faculty. The
tools for this research were survey questionnair, Rating scale and then analyzed data by
use Software program were Frequency Distribution, Percentage ,Average and Standard
Deviation
The study were as follows;
1. The resirable characteristic of Home Economics Administration program, Home
Economics Faculty, Rajamangala’s University of Technology Phra Nakhon graduates in
the 6 categories; virtue and morality, knowledge, intelligence quotient, interpersonal
relationship and responsibility, analysis and communication and psychomotor.
Employers/entrepreneurs were satisfied with graduates (x = 4.30)
2. The opinions of stakeholder on teaching and learning arrangement of Home
Economics program about the resirable characteristic such as parents, lecturers,
managements and workplace in 6 categories; virtue and morality, intelligence quotient,
interpersonal relationship and responsibility, analysis and communication and
psychomotor were average 4.11 , 4.36 , and 4.51 respectively
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการวิจัย รวมถึงคณาจารย์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์การทําวิจัยเชิงสังคม รวมถึงคําแนะนํา ข้อคิด
ปัญหาในการศึกษาวิจัยมากมายหลายด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ในการจัดหลักสูตรการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ของประเทศชาติต่อไป

คณะผู้วิจัย
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กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทยที่ได้พัฒนาแล้ว
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความรู้ (Knowledge)
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความคิด (Thinking)
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความสามารถ (Skill)
ข้อมูลทั่วไปบัณฑิต
ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครอง
ข้อมูลทั่วไปคณาจารย์ / ผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ
จํานวน และร้อยละของบัณฑิตที่มีต่อความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในหลักสูตร
(พ.ศ.2550) ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จํ านวน และร้อยละของผู้ปกครองที่มีต่อความพึ งพอใจในการจัด การศึก ษาใน
หลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จํานวน และร้อยละของคณาอาจารย์/ผู้บริหาร ที่มีต่อความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกร
รมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จํ า นวน และร้ อ ยละของสถานประกอบการ ที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจในการจัด
การศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกร
รมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบัณฑิตที่มีต่อความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกร
รมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ปกครองที่มีต่อความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค
หกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา
จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ ตามประกาศกระทรวงฯ ให้ทุกหลักสูตรของสถาบันนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาใช้ โดยใช้ กั บ หลักสูตรที่จะรั บนักศึ ก ษาใหม่เป็น ครั้งแรกตั้งแต่ปีก ารศึก ษา 2553 เป็ นต้น ไป
สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ ภายในปี
การศึกษา 2555 และให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของทุกสถาบัน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ ทํ า ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามหลากหลาย
ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทั่วถึง ที่สําคัญคือสังคมจะเชื่อมั่นได้ว่า
คุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับจากสถาบันมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็น
ที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับและส่งเสริมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า สิ่ง
หนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของ
บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ นั้ น ๆ ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ในการทํางานและประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ในการ
ทํางาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรได้มีส่วน
ร่ ว มกั น กํ า หนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะคุ ณ วุ ฒิ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก เพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สังคม
ในด้ า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานของคุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต พึ ง มี ห ลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับ
คุณวุฒิ เพื่อสถานบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ
เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล(สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2009)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่
มุ่ ง หวั ง ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ที่ พึ ง ประสงค์ ข องสถาน
ประกอบการ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดทิศทางของมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวให้ชัดเจน
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มองเห็นเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกัน การมีเครือข่ายร่วมกันของทุก
สาขาวิชาในสถาบันและนอกสถาบัน จะเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นไปตามความมุ่งหวังของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์จึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้ขึ้นด้วยหวังว่าจะนําผลที่ได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์โดยตรง
กับหน่ วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มองเห็ นทิศทางการดําเนิ นงานที่ชัดเจน ซึ่ งจะก่อให้เกิดผล
โดยตรงต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.2 เพื่อประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6.3 เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจค
หกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จํานวนประชากรจํานวน 30 คน
- สถานประกอบการ ที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ ฝึกสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่รับบัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ.2550) เข้าทํางาน
- ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จํานวนประชากรจํานวน 30 คน
- อาจารย์ผู ้ส อนในสาขาวิ ชาการบริหารธุร กิจ คหกรรมศาสตร์/ ผู้บ ริห ารของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
100 ของจํานวนประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีความสอดคล้อง
การกลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการ และกลุ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
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4. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่
- นักศึกษา
- สถานประกอบการ
- ผู้ปกครอง
- อาจารย์/ ผู้บริหาร

คุณลั ก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค์ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

พัฒนาหลักสูตร(ปีการศึกษา พ.ศ. 2554)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5. นิยามศัพท์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อ เนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2) ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้
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3) ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถใน
การทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะพิสัย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตาม
แบบที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้าน
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สามารถนําความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญไปประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการด้านการบริการอาหารได้ สามารถติดต่อสื่อสารอย่างเข้าใจในโลกเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรวมถึงใช้การวิจัยบนพื้นฐานอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 ผู้ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย
6.1.1 ผู้ใช้ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาของสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6.1.2 ผู้ใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ สถานประกอบการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า จากหนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแบ่งออกดังนี้
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. คุณลักษณะบัณฑิต
3. การพัฒนาคุณลักษณะและกระบวนการผลิตบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
แหล่งเรียนรู้ชั้นนําด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะวิชาชีพระดับ
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ซึ่งปัจจุบันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ได้ รั บ การสถาปนาขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทาการสอน ทาการวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยศูนย์บริหาร 5 แห่ง ได้แก่
ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศูนย์พระนครเหนือ
จัดการเรียนการสอนเป็น 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2481
โดยการโอนกิจการโรงเรียน ช่างทอวัดโบสถ์มาสังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ เปิดสอนเฉพาะ
วิชาการทอผ้า ปีต่อมาโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน ช่างทอวัดสามพระยา เนื่องจากย้ายมาทาการ
สอนที่โรงเรียนพณิชยการสามพระยา(เดิม)
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พ.ศ. 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 17(6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/ว288 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการปะชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2550 จึงแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกเป็น 9 คณะ
ดังต่อไปนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เริ่ม
จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในการเปิดหลักสูตรได้พิจารณาให้
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจการบริการด้านอาหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
โดยมุ่ งหวัง ให้ บั ณ ฑิ ตที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สูต รนี้ มีคุ ณ สมบั ติ เป็ นที่ พึง ประสงค์ข องสถาน
ประกอบการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดเตรียมนักศึกษา ให้มีทักษะ และความรู้ที่จําเป็นในด้านการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ที่
ทันสมัย
ภารกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์สู่
การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและ
พัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
สามารถดําเนินการจัดการการตลาด การผลิต ควบคุมและตรวจสอบผลงานเชิงอุตสาหกรรม และ
สามารถสาธิตแนะนําผู้บริโภค สามารถบริการและถ่ายทอดความรู้เรื่องงานประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งการพูด
การเขียน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปแบบและวัสดุ
1.2 ปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรกิจด้านหัตถอุตสาหกรรม นักบริหารธุรกิจงานคหกรรมศาสตร์
นักพัฒนา นักวิชาการที่สามารถวิเคราะห์วิจัยและติดตามประเมินผล ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้แนะนํา
งานประดิษฐ์สาขาหัตถอุตสาหกรรม และสามารถประกอบอาชีพธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อฝึกอบรมให้เป็นผู้นําในสังคม สามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่
ความรู้เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของครอบครัว ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามให้
เหมาะสมกับชีวิตของสังคมในปัจจุบัน สามารถในการตัดสินใจวางแผนดําเนินงานและแก้ปัญหาด้วย
วิชาการ หลักการ และเหตุผล ทั้งในชีวิตประจําวันและงานธุรกิจ เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
ติดตามวิทยาการสมัยใหม่ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงสมรรถภาพของงานใน
หน้าที่
1.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความหมั่นเพียร
ความอดทนความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ครอบครัว และมี ค วามสั ม พั นธ์ ที่ ดีต่ อบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ง ใน
ครอบครัวและสังคม ตรงต่อเวลา ประหยัด ประณีต และมีเจตคติต่อวิชาชีพของตนในทางที่ดี
2. คุณลักษณะของบัณฑิต
การกําหนดคุณลักษระหรือความคาดหวังที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตนั้นมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามความคิดและความเชื่อของนักคืดแต่ละคน แต่ละสถาบัน
ความเชื่อบางอย่างมีลักษณะซ้ําซ้อนผสมผสานหลายแนวคิดด้วยกัน แต่เมื่อได้ประมวลแนวคิดของนัก
คิดและนักการอุดมศึกษาของไทยเข้าด้วยกันแล้ว สามารถสรุปคุณลักษณะของบัณฑิตออกได้เป็นกลุ่ม
ใหญ่ด้วยกัน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอุดมคตินิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มชุมชนนิยม กลุ่มปฏิบัตินิยม และกลุ่ม
เทคโนโลยีนิยม แต่ละกลุ่มมีหลักคิดเฉพาะของกลุ่ม แต่ในแต่ละกลุ่มก็มีคุณลักษณะบางอย่างซ้ําซ้อน
กันอยู่บ้างนักคิดหรือผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มเองก็มีความคิดบางส่วนบางประเด็ฯที่ซ้ําซ้อนกัน ใน
งานวิจัยนี้จะได้เสนอภาพรวมของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละลักษณะ
2.1 กลุ่มอุดมคตินิยม
คุณลักษณะบัณฑิตในกลุ่มอุดมคตินิยมเน้นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นอุดมคติของ
มนุษย์ คือ คุณธรรมจริยธรรม เป็นฐานหลักที่สําคัญ รวมถึงองค์ประกอบในเรื่องอุดมคติและความเชื่อ
ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ความคิดในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีพื้นฐานทางศาสนาเป็นตัวรองรับนี้
เกิดจากการมองเห็นปัญหาของการศึกษาไทยเฉพาะปัญหาการอุดมศึกษาไทยที่เน้นเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาตาม
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อย่างของประเทศทางตะวันตกเป็นสําคัญ จึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตหรือการอุดมศึกษาเป็นไปเพื่อ “จะผลิตคนให้สําเร็จ
วิชาชีพนั้น ๆ มาใช้ คือ เราจะผลิตคนมาเป็นกําลังคนสําหรับสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม” (พระ
ธรรมปิฎก, 2542: 11) ไม่ได้เน้นที่การสร้างคนให้รู้จัก เข้าใจ และมีชีวิตที่มีคุณค่าสูงกว่าเพียงแค่เศรษฐกิจหรือ
การเงิน เป็นการอุดมศึกษาเพื่อรับใช้ทางเศรษฐกิจ โดยพระไพศาล วิสาโล กล่าวว่าเป็นการศึกษาเป็นไปเพื่อรับใช้
ทุนนิยมเป็นหลักโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่มหาวิทยาลัยจะเห็นว่าถูกครอบงําโดยอํานาจทุนมากดูตั้งแต่จุดมุ่งหมาย
ของอุดมศึกษาที่เราร่าง นับตั้งแต่ที่เราพัฒนาการมาในปี พ.ศ.2503 - 2504 เป็นต้นมา อุดมศึกษาเป็นไปเพื่อ
ผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคบริการมาโดยตลอด(พระไพศาล วิสาโล 2545: 4)

นอกจากนี้สภาพการณ์ของอุดมศึกษาที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจทุนนิยม
ดังกล่าวแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยังชี้ให้เห็นเพิ่มเติมอีกว่าตัวมหาวิทยาลัยเองก็มีลักษณะเป็นทุนนิยม
ด้วยตนเอง ดังคํากล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวมหาวิทยาลัยเองก็เริ่มจะเป็นธุรกิจ เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น
อย่างที่เราเริ่มเห็นกันในเวลานี้ว่า มหาวิทยาลัยเริ่มแสวงหากําไรมากขึ้นทุกที มีการพยายามสร้างจุด
ขาย สร้างหลักสูตรพิเศษเพื่อที่จะดึงคนมาซื้อบริการทางการศึกษา มาเป็นบัณฑิต มีการเสนอจุดขาย
เช่น ปริญญาโท 2 ปี ไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์หรือมีการเสนอหลักสูตรที่จบกันได้เร็ว ๆ”(พระไพศาล วิ
สาโล 2545: 4)
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้นการสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทํา
ให้ผู้เรียนละเลย มองข้าม และไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณค่าของอุดมคติ
คุณค่าของว่ามเสียสละเท่าที่ควร เราจึงเห็นบัณฑิตที่มุ่งแต่เอาชนะ เอาเปรียบ เห็นแก่ได้อยู่ทั่วไป ดังที่
คณาจารย์ในโครงการบัณฑิตอุดมคติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มองเห็นอิทธิพลของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิตของไทย จนนําไปสู่แนวคิดในการผิลตบัณฑิตในอุดมคติ
ขึ้น ดังที่ โครงการได้กล่าวไว้ว่า “คณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงปัจจัยรุมล้อม
ด้านการแข่งขันเสรีเพื่อถึงเป้าทางด้านเศรษฐกิจและขณะเดียวกันก็ต้องทํานุบํารุงชีวิต จิตใจและ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมยุคไฮเทคที่ต้องรู้กว้างรู้ไกลและเจาะลึกเทคโนโลยี ” (มณีวรรณ กมล
พัฒนะ, 2538: 10) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส.ศิวรักษ์ ที่ว่ า “ยิ่งในช่วงหลังมานี้ระบบทุนมี
อํานาจเหนือรัฐ การศึกษาก็ต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้ที่รับการศึกษารับใช้นายทุน ตลอดจนบรรษัทข้ามชาติ
ยิ่งกว่าอะไรอื่น ดังนักการศึกษาญี่ปุ่นเองก็ปรารภว่า เมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 นักการศึกษา
อเมริกันมาร่วมกับนักการศึกษาญี่ปุ่นรับระบบการศึกษาให้เป็นไท ซึ่งในที่นี้หมายถึงสาระของ Liberal
Education ตามแบบฝรั่ง(ส.ศิวรักษ์, 2545: 2) ซึ่ง ส.ศิวรักษ์ กล่าวต่อไปว่าญี่ปุ่นไม่สามารถต้านกระ
แสนทุนนิยมได้”
เมื่อประมวลสาเหตุหลักที่นําไปสู่ปัญหาของอุดมศึกษาและการผลิตบัณฑิตในแนวนี้
แล้ ว เราจะพบว่ า ปั ญ หาใหญ่ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามรู ป แบบและกระบวนการของต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกซึ่งเป็นการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้ระบบทุนนิยม สนองตอบต่อการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการมี ง านทํ า เดิน ตามเส้ น ทางของบรรษั ท นานาชาติที่ ใ ห้ บั ณฑิ ต เป็ น ผู้ ต าม
สอดคล้องกับระบบริโภคนิยมส่งผลให้บัณฑิต ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตอย่างขาดอุดมคติและเป้าหมายที่ชัดเจน
พอ
โดยเหตุนี้แนวคิดของการอุดมศึกษาและการผลิตบัณฑิตตามแนวนี้จึงต้องเน้นให้
ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหาดังกล่าวและแสดงหาทางออกที่เหมาะสมมีคุณค่าสูงสุดในชีวิตยิ่งไปกว่าการ
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จัดการศึกษาเพียงเพื่อรับใช้รัฐบาลและเศรษฐกิจทุนนิยมเท่านั้น ดังที่ ส.ศิวรักษ์
ได้เสนอไว้ว่า
“อุดมศึกษาหรือการศึกษาขั้นสูงสุด คือ เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา หรือความมืดบอดที่ครอบงํา
มนุษย์ เพื่อปลอดพ้นจากอวิชชาก็ย่อมเข้าถึงปัญญหาหรือปรัชญาคือเข้าใจสภาวธรรมทั้งหมดอย่าง
ปราศจากการติดยึดใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิตที่ความเข้าใจอย่างแจ่มชัด ปรัชญาหรือ
ปัญญาย่อมควบคู่กันไปกับกรุณาคือความคิดและจิตใจ เดินไปในทางที่จะเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล
และรับใช้ผู้อื่น สัตว์อื่นอย่างหาที่สุดมิได้ (ส.ศิวรักษ์, 2545: 17)”
ในทํานองเดียวกัน พระ
ไพศาล วิสาโล ก็เห็นด้วยกับ ส.ศิวรักษ์ ที่ว่า “อุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อุดมคติ แต่อุดมคติในที่นี้
ไม่ได้มองเป็นเรื่องไกลตัว” อุดมคติ หมายถึงอะไร คติในที่นี้พระไพศาล วิสาโล “เป็นที่ไป” หรือที่
บรรลุถึง ซึ่งหมายถึง “ภพภูมิ” หรือ “สถานที่” ก็แล้วแต่ พระไพศาล วิสาโล จึงให้นิยมของ
อุดมศึกษาไว้ว่า “อุดมศึกษาที่พึงปราถนาคือ อุดมศึกษาที่สามารถนําพามนุษย์และสังคมไปสู่สุคติที่
อุดมหรือภพภูมิที่สูงถึงดีงาน อุดมศึกษาต้องสอนชีวิตที่เข้าสู่ภูมิธรรมที่สูงส่งขึ้น ซึ่งต้องเป็นไปและเข้า
สู่ภาวะที่งอกงามขึ้นเป็นภพภูมิที่น่าอยู่และเอื้ออาทรต่อความเจริญเติบโตทางวิญญาณของมนุษย์”
(ส.ศิวรักษ์, 2545: 2)
ทั้งสองท่านต่างก็เห็นตรงกันว่า เป้าหมายของอุดมศึกษา คือ อุดมคติ
คือ ต้อง
พัฒนาคนให้ถึงอุดมคติให้ได้และอุดมคติที่ทั้งสองท่านเห็นไปในทางเดียวกัน ก็คือ พื้นฐานทางศาสนา
นั่นเองเพราะพระพุทธศาสนาก็คือรากเหง้าของคนไทยเองเป็นหลักสําคัญ
ส่วนท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกได้ชี้แนะในส่วนของการสร้างบัณฑิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ว่า การพัฒนาคนนั้นต้องมีลักษณะบูรณาการ คือ รวมคุณลักษณะทั้งสามเข้วด้วยกันเป็นการพัฒนา
“คนทั้งคน” ว่า การพัฒนาคนทั้งคน ก็คือการพัฒนาระบบองค์รวมแห่งการดําเนินชีวิตของคนทั้ง 3
ด้าน คือ พฤติกรรมจิตใจและปัญญาเจริญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์สอดคล้องส่งผลเกื้อกูล
ต่อกกันไปด้วยดีทั้งระบบ(พระธรรมปิฎก, 2542: 42) สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบัณฑิตอุดมคติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเน้นคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตได้กําหนดให้มี
การบู ร ณาการ รวมศาสตร์ ทั้ ง 3 ศาสตร์ ใ หญ่ คื อ มนุ ษ ยศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ความจริ ง ของชี วิ ต และธรรมชาติ นอกจากนั้ น ก็ ใ ห้ บู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตั้งแต่ศีลธรรม เห็นการณ์ไกล รอบคอม ไม่ประมาท ไตร่ตรองเหตุผลและรับผิดชอบ แต่
จุดเน้นของบัณฑิตอุดมคติก็ยังอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบเป็นหลักสําคัญ
โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะบัณฑิตในกลุ่มนี้ได้เน้นที่คุณค่ารากเหง้าและ
วัฒนธรรมของไทย ซึ่งมีศาสนาเป็นพื้นฐานที่สําคัญ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียสละ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบ ฯลฯ จึงเป็น
คุณธรรมที่สําคัญ
2.2 กลุ่มปัญญานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตในกลุ่มปัญญานิยมนี้เน้นคุณลักษณะของบัณฑิตในเชิงของ
ความสามารถทางปัญญาและการนําปัญญาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
เป็นสําคัญ การอุดมศึกษาในแนวนี้ต้องมุ่งส่งเสริมปัญญาของผู้เรียนให้ได้และได้อย่างสมบูรณ์พอ
แนวคิ ด ของกลุ่ ม นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาของการอุ ด มศึ ก ษาไทยที่ สํ า คั ญ คื อ
กระบวนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทยไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
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อย่างแท้จริง เนื่องจากการเรียนการสอนยังมีลักษณะป้อนโดยการบรรยายของครูผู้สอน ทําให้ผู้เรียน
ต้องจด ท่อง จําตามที่อาจารย์บอกเป็นหลัก การพัฒนาปัญญาจึงไม่เกิดขึ้น บัณฑิตจึงมีลักษณะ รู้มาก
มากกว่ารู้คิด
นอกจากกระบวนการในการเรียนการสอนจะไม่สร้างปัญญาแล้วเนื้อหาสาระที่สอนก็
ไม่นําไปสู่ความรู้ที่แท้จริง ทําให้มีปัญญาไม่พอ ดังที่ประเวศ วะสี ได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีปัญหาอย่าง
มากและอย่างลึก ทั้ งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญ หาสั งคมจนกลายเป็ นวิกฤติแต่มหาวิทยาลัยไม่มี
คําตอบพอ “เราไม่มีคําตอบสําหรับวิกฤติการณ์ทางจิตวิญญาแต่อย่างใดเลยเพราะเรามีปัญญาไม่พอ
มหาวิทยาลัยก็มีปัญญาไม่พอและไม่สามารถสร้างปัญญาให้พอที่จะทําให้สังคมเผชิญกับวิกฤติการณ์
ได้”(ประเวศ วะสี, 2537 : 3) คําวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าบัณฑิตไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักสร้างปัญญานี้ ได้
รับคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง อมเรศ ศิลาอ่อน อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ก็ได้วิจารร์ไว้ในลักษณะเดียวกันว่า “การศึกษาไทยมีจุดเด่น คือ ไม่สอนให้คิด แต่
สอนให้ท่องจํา ถือว่าความรู้สําคัญที่สุด ฉะนั้นเด็กยิ่งรู้มากยิ่งดี (อมเรศ ศิลาอ่อน, 2547: 2)
นอกจากพูดถึงสภาพงานของการศึกษาไทยว่าไม่ได้สอนให้เด็กคิดแล้ว ยังเน้นเฉพาะระดับอุดมศึกษา
อีกว่า “การอุดมศึกษาไทยสอดให้คนรู้แต่ไม่ได้สอนให้คนคิด จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนว่าจะทํา
อย่างไรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น”(อมเรศ ศิลาอ่อน, 2538)
เหตุที่มีปัญญาไม่พอนั้น หลักใหญ่อยู่การศึกษาและการอุดมศึกษาไม่ได้ศึกษาความ
จริ งในสังคม เราศึ กษาวิชานอกสั งคม ประเวศ วะสีได้ตั้งคําถามไว้อีกว่า “ทีนี้ถ ามว่า การศึกษา
โดยเฉพาะอุดมศึกษาเป็นสมองของสังคมหรือเปล่า คําตอบก็คือไม่เป็นเพราะมันอยู่นอกบริบทสังคม
ไม่ได้รับรู้ความจริงเพราะฉะนั้นต้องเอาสังคมเป็นตัวตั้ง รับรู้แล้วนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ดีขึ้น”
(ประเวศ วะสี, 2537: 3) ประเด็นของความไม่สอดคล้องและอยู่นอกบริบทของสังคมนี้ตรงกับการ
วิเคราะห์ของจรัส สุวรรณเวลา(2541: 5) ที่ชี้ว่าวิกฤติอุดมศึกษาไทยประการหนึ่ง คือ ความตรงเป้า
ตรงปัญหา (Pertinent) ที่ชี้ว่า ผลผลิตของอุดมศึกษา “ ต้องตรงตามที่สังคมต้องใช้ ทั้งนี้ต้องปรับการ
อุดมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพื่ออุดมศึกษาเอง แต่เพื่อสังคมโดยดําเนินการตามความจําเป็นของสังคม”
สภาพการณ์ดังกล่าวได้มีข้อเสนอในทางของการผลิตบัณฑิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีปัญญาอย่างสมบูรณ์
เต็ ม ที่ ห ลายประการด้ ว ยกั น โดยเฉพาะการเรี ย นการสอนจะต้ อ งเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์
แสวงหา และแสดงเหตุผลของตนเองออกมาดังที่จรัส สุวรรณเวลา ได้เสนอไว้ “การศึกษาต้องไม่เป็น
การให้กับการรับ ต้องเน้นการวิเคราะห์ มีการอภิปรายซักถามและตอบด้วยเหตุผล แยกแยะตรรกจริง
จากตรรกลวง จึงจําเป็นต้องเป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็กที่ผู้สอนและผู้เรียนต่างช่วยกันในการหาความจริง
ของธรรมชาติ ทํานองเดียวกับที่โซเครตีสใช้เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ครูมีหน้าที่กํากับชี้แนะ แนวการ
ถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์ แทนที่จะเป็นผู้มีความรู้และถ่ายทอดความรู้ทางเดียว”(ประเวศ วะสี,
2538: 38) ในลักษณะเดียวกันประเวศ วะสี ได้อธิบายคุณลักษณะของสมองที่ทําหน้าที่ในทาง
ปัญญา อยู่ 4 ประการใหญ่ ดังนี้
ข้อแรก ต้องสามารถรับรู้ความจริง ถ้ารับรู้ความไม่จริง เราก็จะไม่มีปัญญา เราก็จะ
ไม่เข้าใจเรื่องราวอันนั้น เพราะเรารับความลวงมารับเอาความไม่จริงมา ก็จะไม่มีปัญญา
ในข้อนี้
เน้นหนักที่การเรียนความจริง เรียนรู้สังคม เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
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ข้อที่สอง การรับรู้เข้ามาเฉย ๆ ไม่พอ เพราะเรื่องราวมันซับซ้อนมันลึกซึ้งกว่านั้น
เพราะฉะนั้นต้องสามารถเอาความจริงมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัญญาที่สูงขึ้นกว่าเท่าที่ปรากฎ
รับรู้ในข้อนี้เน้นหนักที่การวิเคราะห์วิจารณ์ เมื่อเรียนรู้สิ่งหนึ่งแล้ว
ข้อสาม เอาปัญญาไปใช้ เช่น จะต้องเอไปใช้อย่างไร เอาไปเชื่อมโยงอย่างไร ต้องไป
ดัดแปลงอย่างไร ต้องไปสังเคราะห์ใหม่อย่างไร ให้เหมาะกับการใช้ข้อนี้เน้นที่การนําไปใช้ ซึ่งจะทําให้
การศึกษาเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ข้อที่ สี่ เมื่อนํ าไปใช้แ ล้ว ต้องประเมินด้วยว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลมากน้อยแค่ไหน
เพราะอะไร แล้วเอาตัวที่ประเมินกลับมาใช้อีกเพราะมันจะทําให้เป็นการเกิดปัญญาที่สูงขึ้นไปอีก ข้อ
นี้เน้นที่การประเมินตรวจสอบสิ่งที่เรียนรู้ได้ วิเคราะห์ได้ ประยุกต์แล้สนํามาประเมินตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ง(ประเวศ วะสี, 2545)
โดยเหตุนี้การสร้างบัณฑิตในกลุ่มปัญญานิยมจึงประกอบไปด้วยกระบวนการเรียน
การสอนที่เป็นกระบวนการทางปัญญา คือ เรียนรู้วิชาการสาระที่กว้างขวางเป็นจริง ตรงต่อสภาพของ
สั ง คมเองและมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และสร้ า งสรรค์ เ ป็ น สิ่ ง ใหม่ ไ ด้ ใน
ขณะเดียวกันก็รู้จักประเมินรู้จักประยุกต์ใช้ นําไปสู่การสร้างความรู้และวิชาการใหม่ต่อไป
2.3 กลุ่มชุมชนนิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตในกลุ่มชุมชนนิยมนี้เน้นบัณฑิตที่รู้และเข้าใจชุมชน
และสังคมที่ตนเองอยู่ เข้าใจเหตุผลที่มา สภาพการณ์และปัญหาของชุมชน มีจิตสํานึกในทางสังคม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับปัญหาของสังคมได้อย่างดี พร้อมทั้งมี
วิธีที่จะแก้ปัญหาของสังคมได้ รวมถึงการเรียนรู้ ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่สถาบันการศึกษาอย่างเดียว แต่อยู่
ที่ชุมชนอีกด้วย
แนวความคิดหลักของกลุ่มนี้อาจพิจารณาได้จากแนวคิดของเสน่ห์ จามริก
(2545: 2) ที่มองเรื่องความเข้สใจของอุดมศึกษาในวงที่กว้าง และมองอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับ
สังคม “เรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมจะเรียกว่า “อนุระบบของสังคมใหญ่ก็ได้” ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าอุดมศึกษาไม่ได้
โดยเดี่ยวอยู่โดยตัวของมันเอง แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับชุมชนและสังคมอย่างแยกแยะกันไม่ออก
ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองรู้จักอัตลักษณ์ของตนเองด้วย
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว นํ า ไปสู่ ปั ญ หาการวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสังคม ดังที่เสน่ห์ จามริก ได้เน้นไว้
ว่า “และในประการสําคั ญไม่ใ ช่ เป็นการเรียนรู้หรือการศึกษาวิจั ยที่ ตอบสนองปั ญหาและความ
ต้องการของสังคมไทย แต่คอยสนองปัญหา และความต้องการของโลกภายนอก เพราะฉะนั้นจะเห็น
ว่าทุก ๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขัดแย้งอะไรต่าง ๆ เวลาที่ประเทศไทยต้องประสบกับความพ่ายแพ้
ทางเศรษฐกิจ เราจะได้ยินนักวิชาการหรือชนชั้นนําทั้งในทางการเมืองและทางราชการประจําจะพูด
บ่อย ๆ ว่า เราไม่สามารถหลีกเลียงกระแสโลกได้ อันนี้คือวัฒนธรรมของการจํานนต่อกระแสของโลก
ภายนอกและเป็นความจํานนโดยสมัครใจด้วย”(เสน่ห์ จามริก, 2545: 6)
ในแนวทางของปัญหาดังกล่าวเสน่ห์ จามริก จึงได้เสนอต่อไปว่า “จะเห็น
ได้ว่าเราต้องการประวัติศาสตร์ใหม่ ต้องการเศรษฐศาสตร์ใหม่ที่เป็นของชุมชน ต้องเผาตําราทิ้ง
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เพราะว่าตําราทั้งหลายล้วนแต่ นีโอ-คลาสสิก ทั้งนั้น ไม่สามารถให้คําตอบอะไรได้เลย นอกจากไม่ให้
คําตอบแล้ว ยังทําให้เราหลงทิศหลงทางมาโดยตลอดด้วย ด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีการทบทวน สํานึกใน
โลกชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นชุมชนฐานทรัพยากรเขตร้อน”(เสน่ห์ จามริก, 2548: 8)
แนวคิ ด ในทางสั ง คมชุ ม ชนที่ จ ะเป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่ สุ ด นอกจาใน
โรงเรียนนั้น สะท้อนให้เห็นชัดเจนแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ ที่ได้พัฒนาแนวคิดของมหาวิทยาลัย
ชาวบ้านขึ้นโดยชี้ให้เห็นแนวคิดของมหาวิทยาลัยชางบ้านขึ้นโดยชี้ให้เห็นแนวคิดของมหาวิทยาลัย
ชาวบ้านว่า “ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยชาวบ้านจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วไป
คือ ชาวบ้านเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง ปัญหาจริง ความต้องการจริง และเรียนรู้ใน
บริบทของสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง เรียนรู้จากการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้สากล”(เสรี พงศ์พิศ, 2547: 2) การเรียนรู้สภาพจริงของชุมชนนี้จําเป็น
ที่อาจารย์มหาวิทยาลับจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ คือ “อาจารย์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย จะต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองให้ได้ เพราะวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
1 ด้าน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบันได้ และไม่สามารถส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งได้จะต้องปรับ
ความเข้าใจเสียใหม่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แต่เป็นดวงอาทิตย์จะต้องหันหน้าไปหาชุมชน
และเรียนรู้เข้าใจชุมชนตามศักยภาพที่เขามี”(เสรี พงศ์พิศ, 2547: 12)
นอกจากเสน่ห์ จามริก และเสรี พงศ์พิศ ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของ
ชุมชนที่มีต่ออุดมศึกษาไทยแล้ว นิธิ เอียวศรีวงศ์ก็ได้ย้ําให้เห็นถึงคุณค่าของชุมชนต่อการศึกษา
เช่นกันว่า “บัณฑิตจะต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้เพื่อเป็นคําตอบให้กับสังคมตามระดับของสังคมได้
อย่างเหมาะสม บัณฑิตจะต้องมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองมีส่วนร่วมทางการเมือง กลไก และมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนที่เป็นเรื่อง
สาธารณะ”
นอกไปจากนั้นนิธิ เอียวศรีวงศ์ ยั งชี้ใ ห้เป็นประเด็นของชุ มชนเพิ่มเติม
ต่อไปอีกว่า การศึกษาไม่ควรจะอยู่แต่เพียง “สถาบันการศึกษา” คือ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่
เป็นอยู่ในปกติเท่านั้น แต่การศึกษาควรเกิดขึ้นในชุมชน ในสังคม ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นหลักสําคัญ
โดยจะมีหน่วยของการเรียนรู้เกิดขึ้นทั่วไป เพื่อให้การศึกษาเกิดขึ้นในชุมชน เป็นของชุมชนและเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักดังข้อเสนอที่ว่า “การศึกษาต้องไม่ฝากไว้กับ “สถาบันการศึกษา” อีก
ต่อไป แต่ต้องกระจายการศึกษาออกไปให้กว้างขวาง แผงอยู่ในสถาบันทางสังคมทุกชนิดนับตั้งแต่
ครอบครัวเป็นต้นไป ในการนี้จะต้องเติมศักยภาพสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ หน่วยการเรียนรู้จะกระจายอยู่ทั่วไป หน่วยเหล่านี้อาจเป็นห้องสมุด สถานที่
สํ า หรั บ การสื่ อ สาร สถานที่ สํ าหรั บ เข้า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล สถาบัน ทางวิช าการ ฯลฯ บางหน่ว ยก็ อ าจ
ดําเนินงานได้โดยอาศัยผลกําไรทางธุรกิจ บางหน่วยก็อยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์ของรัฐ ของบริษัท หรือ
องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2540: 69)
ในแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตรู้จักและเข้าใจชุมชน สังคมของตนเองการ
เรียนรู้จึงต้องเน้นการเรียนรู้ในชุมชน หรือเรียนรู้จากชุมชนเป็นหลักกระบวนการสร้างองค์ความรู้ก็
จะต้องสร้างขึ้นมาจากฐานของชุมชนเอง ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้เองก็จะต้องเกิดขึ้นในชุมชนเอง
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ตลอดจนแหล่ ง การเรี ย นรู้ เ องก็ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนเองไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ส ถาบั น การศึ ก ษา คื อ
มหาวิทยาลัยอย่างเดียว บทบาทของบัณฑิตก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยพร้อมกันไป
2.4 กลุ่มปฏิบัตินิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตในกลุ่มปฏิบัตินิยมนี้เน้นคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจําเป็นของงาน พร้อมที่จะทํางานได้ในสภาพของการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ความรู้พื้นฐษนที่ครบถ้วน รอบด้าน เพียงพอ และนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง แนวคิดพื้นฐานและ
ความต้องการบัณฑิตในลักษณะนี้เกิดจากลุ่มผู้ต้องการใช้บัณฑิตเป็นหลักสําคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของ
นักธุรกิจและอุตสาหกรรมที่คาดหวังว่าบัณฑิตเมื่อจบออกไปแล้วจะสามารถทํางานได้และถ้าทําได้
ทันทีจะยิ่งมีคุณค่ายิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังต้องปรับตัวเป็น เตรียมตัวตามความต้องการใหม่ ๆ ในภาวะ
ของงานที่ต้องการความรู้ใหม่ ๆ และมีการแข่งขันสูง ชัยอนันต์ สมุทวณิชที่ได้ชี้ให้เห็นการเรียนรู้ใน
แนวใหม่ว่า “ขณะนี้การตลาดกลายเป็นตัวนํามากกว่าที่ผ่านมา การแข่งขันจึงสูงขึ้นและความรู้ก็
ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เมื่อการคลาดมีผู้ตัดสินใจรับบริการ คือ ลูกค้า ผู้ที่จะแข่งขันได้ดี
จึงเป็นผู้
ที่ให้บริการที่ดี ที่ตรงต่อเวลาและเป็นที่พอใจของลูกค้าดังนั้นในสภาวะของการแข่งขันจึงต้องมีการ
เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการไม่ใช่เรื่องของทุน แต่เป็นความรู้ในรสนิยมของลูกค้า” (ชัยอนันต์
สมุทวณิช, 2547)
ความเปลี่ยนแปลง และแข่งขันในวงการธุรกิจดังกล่าวทําให้การดําเนินงาน
ของธุรกิจเองต้องใช้คนและความรู้ที่ทันสมัยขึ้น เข้มข้น เข้มแข็ง และมีคุณภาพขึ้น แนวทางของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองจึงต้องเน้นการผลิตคนสนองต่อธุรกิจมากขึ้น ดังที่
โอฬาร ไชยประวัติ ประธานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้
สะท้อนประเด็นนี้ไว้ชัดเจนว่า “คุณภาพการศึกษาของประเทศทุกระดับมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งต้องการผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าไปทํางานทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชนและองค์กรธุรกิจ และยิ่ง
ภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตเท่าใดยังต้องการคนที่มีคุณภาพเท่านั้น การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ของชาติจึงเป็นสิ่งจําเป็น”(โอฬาร ไชยประวัติ, 2547)
คุณสมบัติของบัณฑิจในแนวปฏิบัตินิยมนี้เห็นชัดเจนว่าจะต้องเน้นการไป
ทํางานได้เป็นหลักสําคัญรวมถึงการปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของงานด้วย
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเองก็มักจะเน้นในแนวนี้กันเป็นส่วนมากเพราะจะทําใหบัณฑิตของตนเองไป
หางานได้ไปเผชิญกับโลกยุคใหม่ได้ ดังที่นงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรมีนั้นควรประกอบไปด้วย ความรู้ทางด้าน Computer
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาคุณธรรม และภาษาต่างประเทศ (นงเยาว์ ชัยเสรี, 2530: 96)
ขณะเดียวกันแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากผาสุก กุลละวณิชย์ (2530: 109) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า “ต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศ เรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภูมิภาคแถบนี้เรื่องของประเทศในกลุ่มอาเซียน เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ อย่างน้อยถ้าหาก
จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เราก็อาจจะต้องมีตัวอย่างวิศวกรไทยที่ไปสร้างโรงงานในประเทศพม่า เน้น
ให้นักศึกษาและบัณฑิตของเรามีความคิดที่จะออกไปสู่โลกกว้าง” ในกรณีเดียวกันนี้ประกอบ คุปรัตน์
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ได้เสนอ “คุณลักษณะของคนทํางานยุคใหม่”
ไว้หลายประการด้วยกัน โดยจะเน้นหนักไปที่
คุณลักษณะที่หน่วยงานหรือผู้จ้างเองก็พอใจด้วย คุณลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย(ประกอบ คุปรัตน์
, 2546)
1. ความสามารถในการประกอบอาชีพ
2. ความรอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทําในสิ่งใหม่ได้
5. ความสามารถในการสื่อสารยุคใหม่
6. ความเป็นพลเมืองดีของสังคม
7. สนใจ ขวนขวาย หาความรู้
8. มีความเป็นผู้นํา
ควบคู่กับคุณลักษณะดังกล่าวประกอบ คุปรัตน์ ยังเสนอแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตในลักษณะนี้ ควบคู่กันไปด้วย โดยเน้นที่การฝึกงาน การทํางานตามวิชาชีพ การทําโครงการ
การทํางานเป็นทีม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้ด้วยการทํางาน
สภาพการณ์จริงนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ โอฬาร ไชยประวัติ ที่เน้นว่า ในระดับอุดมศึกษาที่จะผลิต
บัณฑิตควรจัดการเรียนการสอนให้มีบริบทที่คล้ายคลึงกับการทํางานจริงให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนจริง
ตั้งแต่ขณะที่ยังศึกษาอยู่ การศึกษาควรอยู่ในภาพจําลองของธุรกิจ ทําให้ผุ้เรียนสามารถจบไปแล้ว
ปฏิบัติตนได้จริง(โอฬาร ไชยประวัติ, 2547) แนวคิดของการผลิตบัณฑิจในลักษณะนี้จึงเน้นที่
ความสามารถในการไปปฏิบัติได้ ทํางานในวิชาชีพที่ตนเองเรียนมาและสามารถเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นหลักสําคัญ
2.5 กลุ่มเทคโนโลยีนิยม
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ในแนวคิ ด กลุ่ ม นี้ เ น้ น ที่ ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การทํางาน และการพัฒนางานให้ก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆได้
พื้นฐานแนวคิดของกลุ่มเทคโนโลยีนิยมเกิดจากการเติบโตของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง ทั้งเทคโนโลยีในด้านการพิมพ์เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร จนถึงเทคโนโลยีทางด้านข่าวสาร
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากการเติบโตของเทคโนโลยีดังกล่าว ทํา
ให้เกิดแนวความคิดที่จะนําเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ในการศึกษาทั้งในด้านของการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและเพื่อประโยชน์ของโอกาส
และความเท่ า เที ย มของการศึ ก ษา ดั ง ที่ วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น
ได้ ก ล่ า วถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า “ผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เราน่าจะคิดถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งมีอยุ่ทุกท้อง
ถนนในขณะนี้นําเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้เต็มที่มากขึ้นหรือแม้แต่เทปเสียงก็ต้องเสียใจที่จะ
พูดว่าคนในวงการศึกษาก็ยังไม่ได้ใช้เต็มที่เท่าไหร่ ขณะนี้แม้แต่จําอวดยังอัดเทปขายได้หรือเทปของ
พระพยอม ผมชอบมากตอนดึกเพราะแก้ง่วงได้ดีแต่มีไหมเทปของนักการศึกษาที่เป็นเทปเสียงวางใน
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แผงในท้องตลาดไม่มี แล้วจะโทษว่าไม่มีคนซื้อก็ไม่ได้เพราะยังไม่มีใครคิดจะทํา”(วิจิตร ศรีสอ้าน,
2529: 20)
จากการเล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ดั ง กล่ า ว วิ จิ ต ร
ศรีสอ้านจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็น “สื่อประสม” ขึ้นโดยใช้สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพ์ พัฒนาเป็น “ระบบอุดมศึกษาทางไกล” โดย “เราก็เลยประกาศออกไปว่าเราจะสื่อ
ประสม ระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างเทปเสียง ระหว่างรายการวิทยุ ระหว่างรายการโทรทัศน์ และ
อาจจะมีการสอนเสริมประกอบด้วย โดยให้มีโอกาสพบปะกับครูบาอาจารย์บ้างตามศูนย์บริการต่าง ๆ
เท่าที่จําเป็น” “อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ ก็คือ
เราเห็นจะต้อง
พิจารณาถึงเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2529: 19, 20)
ซึ่งในปัจจุบันนี้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาผ่าน Internet หรือ
เรื่อง E-learning ได้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานสื่อการ
สอนหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน(ของมหาวิทยาลัยเปิด) ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2519: 24) ได้เสนอไว้ว่า
ในการรวมสื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง มาช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนดีขึ้นในวิชาหนึ่ง ๆ
นักศึกษาจะได้รับสื่อการสอนผสมผสานกันดังนี้ บทเรียนทางไปรษณีย์ รายการโทรทัศน์และวิทยุ
อาจารย์สอนกลุ่มย่อยและอาจารย์ที่ปรึกษษ การบ้าน เทปบันทึกเสียง วัสดุฟิลม์ อุปกรณ์ทดลองที่
บ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์ กําหนดการเข้าพบอาจารย์ และการเรียนภาคฤดูร้อน ประมาณ 2-4 สัปดาห์
การใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Internet เพื่อประโยชน์ของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น เรื่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ไปแล้ ว ทั้ ง ในฐานะเพื่ อ เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนในระบบปกติและการเรียนการสอนที่ใช้ระบบของเทคโนโลยี
โดยตรงโดยการเรียนผ่าน Online ไม่ต้องมีชั้นเรียน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยปกติความสําคัญของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการนํามาใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะเห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์ของ ศรี
ศักดิ์ จามรมาน(2544: 88) ว่า “คงหนี IT กันไม่พ้น ตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไร อ่านหนังสือพิมพ์มาจาก
ไหน ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น ไปซื้อของใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นหนีไม่พ้น ต้องทําอย่างไรให้เราเอา IT มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์” และอีกตอนหนึ่งว่า “อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมาก ตอนนี้ทุกโรงเรียนต้องใช้
อินเทอร์เน็ตสอน ถ้าไม่ใช้ก็เชยมาก ที่อเมริกาสิ้นปี 2000 ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตหมด อังกฤษสิ้น
ปี 2001 ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตหมด แต่ประเทศไทยยังมีไม่มากขนาดนั้น”
นอกจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการแล้ว
ในปัจจุบันได้มีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก ผ่านระบบของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น
การเรียนการสอนโดยวิธีการของ online โดยตลอดทั้งหลักสูตร นับได้ว่าเป็นก้าวสําคัญของแนวคิด
การศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีนิยม โดยเหตุนี้คุณสมบัติของผู้เรียนในแนวทางนี้จึงต้องมีความรู้และ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี อยากรู้อยากเห็น มีความ
สนใจที่เรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังต้องมีความคิดกว้างไกล อยากจะรู้อะไรอยู่เสมอ และต้องมี
ความอดทนอยู่ ไ ด้ ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ต้ อ งเล่ น คอมพิ ว เตอร์ วั น ละ 1 ชั่ ว โมง ต้ อ งรู้ สึ ก เป็ น กั น เองกั บ
คอมพิวเตอร์ เป็นเพื่อนกับคอมพิวเตอร์ จับคอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ได้อย่างสบาย(ศรีศักดิ์ จามร
มาน, 2544: 88) ควบคู่ไปกับการใช้คอมพิวเตอร์และอยากรู้อะไรอยู่เสมอแล้ว บัณฑิตในแนวคิด
ของกลุ่มนี้ควรจะต้องมีความสามารถในการคัด การเลือก การวินิจฉัยว่าอะไรดี อะไรเหมาะสม อะไร
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เป็นประโยชน์เพราะในอินเทอร์เน็ตนั้นมีสิ่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่ดีและไม่ดีควบคู่กันไป ความสามารถ
ในการคัด การคิดการเลือกจึงเป็นสิ่งสําคัญ
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3. การพัฒนาคุณลักษณะและกระบวนการผลิตบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะ
การพัฒนาคุณลักษณะและกระบวนการผลิตบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะ นั้นศึกษา
รายละเอี ย ดแต่ ล ะคุ ณ สมบั ติจ ากเอกสารงานวิจั ย จากสถาบั น อุดมศึก ษาของรั ฐ และเอกชน จาก
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้นํากรอบ
มาตราฐานดังกล่าวไปสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางการอุดมศึกษา
3.1 คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะ
เมื่ อ ได้ ก รอบแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิต ของประเทศไทย เป็ น ประมวล
คุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทยที่ได้พัฒนาแล้วตามกรอบคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดดังกล่าว
ได้ นํ า มาเป็ น กรอบในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ที่ ต้ อ งการของประเทศ โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด 4 ด้ า น ด้ า นละ4ระดั บ รวม16
คุณลักษณะ ดังนี้
3.1.1.ด้านความรู้ (Knowledge)
ด้านที่เกี่ยวข้องกับความรู้ (Knowledge) แยกออกได้เป็น
4 ระดับ ระดับความรู้-พื้นฐานความรู้-ก้าวหน้า ความรู้-เชิงลึก และความรู้-เป็นเลิศ
ความรู้-พื้นฐาน (Knowledge-Basic)
มีความรู้ทั่วไปตามวิชสชีพของตน มีความรู้พื้นฐานทาง
วิชาการ วิชาชีพและสามารถพัฒนาขึ้นได้วิชาชีพของเขาเอง ตามสาขาวิชาที่ได้รับการศึกษาและ
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ ซึ่งจะต้องเข้ม ต้องแข็ง ต้องชัดเจนพอ
เพราะหากว่ า จบระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาแล้ ว อย่ า งน้ อ ยบั ญ ฑิ ต จะต้ อ งมี
ความสามารถนําวิชาความรู้ที่บัณฑิตจะต้องมีความรู้ทั่วไปตามวิชาชีพของตนเป็นอย่างน้อย เพื่อ
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันที่มีความเป้ฯพลวัตสูง และมีการแข่งขันกันสูง
ความรู้-ก้าวหน้า (Knowledge-Advanced)
มีความรู้ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
สังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องมีควมรู้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี สามารถ
ปรับตัวทันเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รู้จักใฝ่หาความรู้ แสวงหา
ความก้าวหน้า พัฒนาความรู้ และขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น ที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จากการ
ที่ สั ง คมโลกการติ ต่ อ สื่ อ สารได้ ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว เสมื อ นเราไม่ ไ ด้ อ ยู่ ห่ า งไกลกั น ปั จ จุ บั น
ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฉนั้นบัณฑิตต้องมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สามารถประยุกต์ความรู้ และมีความสามารถในเสาะแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนลีเพื่อใช้ข้อมูลให้
ประโยชน์
ความรู้-เชิงรุก (Knowledge-Proactive)
มีความรู้สึก สามารถเชื่องโยงและบูรณาการความรู้ ระดับ
ความรู้ในขั้นนี้เราเรียกว่าความรู้เชิงรุก(Proactive) บัณฑิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ลึกซึ้ง รู้จริงสามารถเชื่องโยงและบูรณาการความรู้ได้ เพราะในระดับความรู้เชิงรุก บัณฑิตต้อง
สามารถความรู้ที่รับมาหรือมีอยู่มาเชื่อมโยงและบูรณาการให้เข้ากับสถานการณ์หรือรูปแบบวิธีการทํา
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สาขาวิชาที่ตนศึกษาและสาขาวิชาอื่น เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สามารถบูรณาการภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และโลก กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งกลมกลื น มี ค วามรู้ แ ละมี ค วามเข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ความรู้-เป็นเลิศ (Knowledge-Excellent)
มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ในระดับนี้เป็นความรุ้ระดับสูงสุด
บัณฑิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญเข้าถึงแก่นความรุ้ สามารถสร้างองค์ความรู้และอธิบายความรู้ใหม่ มี
สมรรถภาพทางปัญญา มีความเป็นเลิศ สามารถสร้างทฤษฎีและนําเป็นปฏิบัติได้ และมีความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนา มีนวัตกรรมในอนาคต สามารถศึกษาวิจัยในระดับนโยบายและการวางแผนงาน
ของชาติ และสามารถผลการวิจัยสู่การพัฒนาประเทศ
3.1.2 ด้านความคิด(Thinking)
1) ความคิด-พื้นฐาน(Thinking-Basic)
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลได้ คุณลักษณะ
บัณฑิตที่มีความรู้ระดับพื้นฐานต้องเป็นผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาณ คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถนําความรู้ที่มีปรับใชให้เหมาะสมกับสถาณการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้อง
สามารถ ความซับซ้อนสูง มาปรับปรุงหรือปรับปรุงหรือปรับให้เข้ากับระบบงานที่ทําได้ และสามารถ
พัฒนางานให้ดีขึ้นโดยใช้ทักษะที่มีอยู่ และจะต้องรุ้จัดใช้ทักษะในการแสวงหาข้อมูลและทักษะวิธีการ
ทํางานใหม่เพื่อนํามาปรับปรุงที่ทํา มีความเป็นผู้นําทั้งทางด้านความคิดและทักษะในการทํางาน มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การทํางานในปัจจุบันจะต้องอาศัยทักษะใน
ด้านต่างๆประกอบกันมากมาย เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉนั้นบัณฑิตต้องมีการ
พัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้และฝึกทักษะให้ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถนําความรู้ความ
ชํานาญที่มี มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ แสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อนําองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า
สามารถแข่งขันได้และประสบความสําเร็จในอาชีพ
2) ความสามารถ-เชิงรุก(Skill-Proactive)
สามารถสร้างงานใหม่และทําได้ด้วยตนเอง บัณฑิตจะต้องมีความรู้ในระดับ
ที่สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง สามารถนําความรู้และทักษะที่มี มาสร้างงานให้ตนเองหรือองค์กรที่
ตนเองทํางานซึ่งบัณฑิตจะต้องมีความสามารถมากขึ้น มีความรู้ในงานที่ทําและมีทักษะที่สูงพอ อาจจะ
ไม่ถึงกับผู้เชี่ยวชาญ แต่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3) ความสามารถ-เป็นเลิศ(Skill-Excellent)
มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ และปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยํา บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะมีความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพที่เรียน จะต้องมีความเชี่ยวชาญและสามารถวินิจฉัย
วิเคราะห์ ตัดสินใจได้และต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องแม่นยํา
3.1.3 .ด้านคุณธรรมจริยธรรม(Ethics)
1) คุณธรรมจริยธรรม-พื้นฐาน(Ethics-Basic)
มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ เสี ย สละและมี
วัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บัณฑิตที่มีคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมระดับพื้นฐาน ใน
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ขั้นแรกจะต้องเป็นคนที่มีวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์ เสียสละ มีศีลธรรม มีจิตใจเป็ฯคนรักประชาธิปไตย มีความเป็นไทย มีความรักในศิลปะ
ดนตรี มี วัฒ นธรรมมีจิตใจส่งเสริ มการอนุรั กษณ์สิ่ งแวดล้อมทั้งในระดั บท้องถิ่ นและระดับโลก มี
จิตสํานึกต่อส่วนรวมรักความก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวุฒิภาวะ
ตระหนักถึงแนวทางการดํารงชีวิตในสังคม มีทักษะชีวิต ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถที่จะ
อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ และมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
2) คุณธรรมจริยธรรม-ก้าวหน้า(Ethics-Advanced)
เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก คุณธรรม
จริยธรรมระดับก้าวหน้า บัณฑิตนอกจากจะต้องมีระดับของการมีคุณธรรมจริยธรรมระดับพื้นฐาน
กรอบแนวความคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทยที่ได้พัฒนาแล้ว
BASIC
ADVANCED
PROACTIVE
พืน้ ฐาน
ก้าวหน้า
เชิงรุก
KNOWLEDGE มีความรู้ทั่วไปตาม มีความรู้ทันสมัย มีความรู้ลึก
ความรู้
วิชาชีพของตน
และรู้จักสืบเสาะ สามารถเชื่องโยง
และบูรณาการ
1.มีความรอบรู้ใน แสวงหาความ
ความรู้
สรรพวิทยาการ รู้อยู่เสมอ
ทั่วไป
1.มีความรู้ทันโลก 1.พัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง
2.มีความรู้ทาง
ทันเหตุการณ์
2.มีความรู้ใน
วิชาชีพอย่าง
ปรับตัวได้
เพียงพอ
2.มีความรู้และ ท้องถิ่น ชุมชน
3.มีความรู้ทาง
กระตือรือร้นที่จะ และโลก
3.มีความรู้ที่
ภาษาและเทคโนโลยี เรียนรู้
3.มีความรู้เท่าทัน เชื่อมโยงกับ
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สมัยใหม่
4.มีความรู้ลึกซื้ง
และรู้จริง
THINKING สามารถคิดวิเคราะห มีความคิดสร้าง มียุทธศาสตร์วิสัย
ความคิด
สังเคราะห์ และ สรรค์สามารถคิด ทัศน์สามารถคิดไป
ข้างหน้า
อย่างทันสมัย
ประเมินผล
1.มีวิจารณญาณ 1.มีความคิดริเริ่ม 1.มีความคิดเชิง
กลยุทธ์
2.รู้จักแยกแยะ 2.มีความคิด
2.มีมุมมองที่กว้าง
สร้างสรรค์
3.คิดอย่างเป็น
3.มีความคิดเชิง ไกล
ระบบ
ประยุกต์

EXCELLENT
เป็นเลิศ
มีความเชี่ยวชาญ
1.เข้าถึงแก่น
ความรู้
2.สร้างองค์
ความรู้ใหม่

ตกผลึกทางความคิด
1.มีความคิดรวบ
ยอด
2.สามารถคาด
การณ์อนาคตได้
3.มองโลกได้
อย่างเท่าทัน
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SKILL
ความสามารถ

ETHICS
คุณธรรม
จริยธรรม

สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามวิชาชีพ
1.มีความสามารถ
ในการสื่อสาร
2.มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
3.มีความเป็นผู้นํา
และผู้ตาม
4.มีความสามารถ
ในการทํางานเป็น
ทีม
5.มีทักษะชีวิต
มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
เสียสละ มี
วัฒนธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
1.มีสุนทรียะด้าน
ศิลปะ และดนตรี
2.มีความเป็นพล
เมืองดีของสังคม
3.มีความเป็นไทย
4.ควบคุมตนเองได้
5.รู้จักประเมิน
ตนเอง

4.มีความคิดเชิง
บูรณาการ
สามารถปรับปรุง
พัฒนางาน และ
แสวงหาวิธีการ
ใหม่
1.มีความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ
2.มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3.มีความสามารถ
ในการสื่อสารโดย
ใช้เทคโนโลยี
4.เป็นมืออาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผู้อื่น และ
เข้าใจโลก
1.รู้จักเทคนิคการ
ดําเนินชีวิต
2.รู้จักสังคมและ
โลก

สามารถสร้างงาน
ใหม่และทําได้
ด้วยตนเอง
1.มีนวัตกรรม
สามารถทําสิ่งใหม่
ได้
2.มีความเป็น
สากล มีความ
สามารถระดับโลก

มีความชําราญ
การและเชี่ยวชาญ
1.ปฏิบัติงานได้
อย่างแม่นยํา
2.มีความเชี่ยวชาญ
การทําวิจัยระดับ
นานาชาติ

ส่งเสริมและชี้นํา อุทิศตนเพื่อส่วน
สังคมให้ตระหนัก รวม
ถึงคุณธรรม
1.เสียสละตนเพื่อ
จริยธรรม
สังคมท้องถิ่น
1.จิตใจเข้มแข็ง 2.เสียสละตนเพื่อ
2.มีส่วนร่วมใน ประชาคมโลก
การชี้นําความ
3.มีความกล้าหาญ
ถูกต้องให้กับ
ทางจริยธรรม
สังคม
3.มีความสามารถใน
การสื่อความคิด ทีด่ ี
งามสู่สังคม
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กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความรู้(Knowledge)
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความรู้(Knowledge)
ความรู-้ พืน้ ฐาน ความรู-้ ก้าวหน้า ความรู-้ เชิงรุก
หลักสูตร
-เพื่อให้บัณฑิตมี -เพื่อให้บัณฑิตมี -เพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้ลึกสามารถ
การศึกษา
ความรู้ทั่วไปและ ความรู้ทันสมัย
เชื่อมโยงและ
ความรู้ตามวิชาชีพ รู้จักสืบเสาะ
บูรณาการความรู้
แสวงหาความ
ของตนเอง
ได้
-หลักสูตรต้องมุ่ง รู้อยู่เสมอูตรที่
ส่งเสริมทักษะที่ -จัดหลักสูตร
พัฒนาบัณฑิต
เป็นเครื่องมือการ การศึกษาที่ร่วมกับ
อย่างสมดุลทั้ง
บุคคล ครอบครัว
เรียนรู้ในสังคม
ความรู้ ความ
ชุมชนเพื่อส่งเสริม
ข้อมูลข่าวสาร
สามารถ และ
และเอื้อต่อการ ความเข้มแข็งของ
ความดีงาม
เรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชน

ความรู-้ เป็นเลิศ
-เพื่อให้บัณฑิตมี
ความเชี่ยวชาญ
เข้าถึงแก่นความรู้
และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้
-หลักสูตรมุ่ง
พัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง
และการค้นคว้า
วิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และ
สังคม
การจัดการเรียน -เพื่อสร้างความรู้ -การนําเทคโนโลยี -เน้นระหว่างวิชา -การค้นคว้าและ
สารสนเทศมาใช้ใน ความรู้กับชีวิตจริง วิพากษ์วิจารณ์
การสอน
พื้นฐานให้แก่
การจัดการเรียนการ รวมทั้งการเน้น เนื้อหาสาระของ
บัณฑิต เพื่อให้
ประสบการณ์ตรง วิชาในหลักสูตร
บัณฑิตมีความรู้ สอน
ทั่วไปและความรู้ -กระจายโอกาส กระบวนการคิด -ค้นหาความรู้โดย
การเชื่อมโยง
วิธีวิจัยและ
ตามวิชาชีพของ ทางการศึกษา
ตนเอง
อย่างกว้างขวาง ทฤษฎีกับการปฏิบัติ นําเสนอสาระ
-มีวิธีการสอนที่ และทั่วถึง
-ส่งเสริมให้ผู้เรียน ความรู้ด้วยการ
หลากหลาย เหมาะส-จัดการเรียนการ ได้ค้นพบความรู้ พูดและการเขียน
ที่ถูกต้องเป็น
ด้วยตนเอง
กับธรรมชาติเนื้อหา สอนในเชิง
ระบบ
วิชา และระดับ นวัตกรรมเป็น
ของผู้เรียน ลดการ หลัก
บรรยาย
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กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความรู้(Knowledge)
ความรู-้ พืน้ ฐาน ความรู-้ ก้าวหน้า ความรู-้ เชิงรุก
-บูรณาการกิจกรรม -กิจกรรมที่
กิจกรรมนักศึกษา -ส่งเสริมให้มี
และกิจการนักศึกษา เพิ่มพูนความรู้
การบูรณาการ
กิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน เกี่ยวกับการมี
กับการเรียนการ เข้าด้วยกัน ซึ่งจัด ปฏิสัมพันธ์กับ
สอน
ได้ทั้งกิจกรรมที่ ชุมชน
-บุคลากรใน
-ส่งเสริมการ
นักศึกษาเป็น
สถาบันอุดมศึกษา ผู้กระทําเองและ ดําเนินโครงการ
ต้องมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่เป็นความ กิจกรรมร่วมใน
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบระดับ หลายสาขาวิชาชีพ
พัฒนานิสิต
และหลาก หลาย
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาให้มี
สถาบันโดยมี
คุณภาพและมี
สถาบันแห่งหนึ่ง
ความรู้คู่คุณธรรม
เป็นแกนกลาง
-การจัดตั้ง
สิ่งแวดล้อม
-จัดอาคารสถานที่ -สร้างระบบ
เครือข่ายทางการ
ที่แสดงความขลัง เครือข่าย
ศึกษา เพื่อ
และเกียรติวุฒิ มี คอมพิวเตอร์
แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงทั้ง
บรรยากาศที่
ข้อความรู้และ
มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและ
ข้อมูลข่าวสาร
เอื้ออํานวยในด้าน สนับสนุนการ
ระหว่างกัน –
จัดตั้งศูนย์
วิชาการ
พัฒนาระบบที่
ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์
เตรียมการซื้อและ ส่งเสริม
กีฬา
สร้างซอฟต์แวร์ ยุทธศาสตร์การ
รวมทั้งสร้างระบบ ทํางาน
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์

ความรู-้ เป็นเลิศ
-ให้ความสําคัญ
ต่อระบบอาจารย
ที่ปรึกษาที่มี
บทบาทในการ
พัฒนานักศึกษา
ให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
วิเคราะห์กันเอง
สร้างงานได้เอง
จัดสวัสดิการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
-การประชุม สัมมนา
ในระดับชาติ
นานาชาติ เพื่อ
สะท้อนความก้าว
หน้าทางวิชาการ
-สนับสนุนการวิจัย
หรืองบประมาณ

ความรู้-พื้นฐาน(Knowledge-Basic)
หลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานให้แก่บัณฑิต
เพื่ อ ให้ บัณ ฑิ ตมีความรู้ ทั่วไป และความรู้ตามวิชาชีพของตนเองนั้น สถาบั นอุดมศึ กษาต้ องสร้าง
หลักสูตรที่มีสาระที่เป็นวิชาการและวิชาชีพที่มีการกําหนดโครงสร้าง กําหนดมาตรฐานหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง มาตรฐานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
สาขาวิชานั้นๆ ส่วนสาระของหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่างสมดุลทั้งความรู้ ความสามารถ และ

23

ความดีงาม นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีลักษณะที่หลากหลายสามารถตอบสนอความต้องการของผู้เรียน
ได้กว้างขวางขึ้นตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542(อดุ ล ย์ วิ ริ ย เวชกุ ล , 2541; คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2542; สํ า นั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543; เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเที่ยง, 2543)
ด้านการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานให้แก่บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้
ทั่วไปและความรู้ตามวิชาชีพของตนเองนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่มีวิธีการสอน
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และระดับของผู้เรียนลดการบรรยายเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป
โดยผู้สอนต้องคํานึงถึงคุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นหลักและเอื้อต่อผู้เรียนให้มากที่สุดตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542; 2544; เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเที่ยง, 2543; พันศักดิ์ พล
สารัมย์ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543; ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
ด้านกิจกรรมนั กศึกษา เพื่อส่งเสริ มความรู้พื้นฐานให้ แก่บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้ทั่วไปและมีความรู้ตามวิชาชีพของตนเองนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน บุคลากรในสถาบันศึกษาต้องมีส่วน
ร่วมรับผิ ด ชอบในการพั ฒ นานิ สิ ตนั กศึก ษาให้มี คุณ ภาพและมีค วามรู้คู่ คุณ ธรรม โดยไม่ แ ยกฝ่ า ย
วิชาการและฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมนิสิต นักศึกษา โดย
วางแผนและกําหนดเวลาล่วงหน้าในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนกระจายโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และมหาวิทยาลัยควรออกหนังสือรับรองแสดงการร่วมกิจกรรมต่างๆของ
นักศึกษาควบคู่เอกสารแสดงผลการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นคุณค่าของกิจกรรม(คณะกรรมการ
จั ด ทํ า แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว, ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย , 2538; สํ า นั ก งานมาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา,
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530)
สํ าห รั บ ใ น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ใ ห้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดอาคารสถานทีที่แสดงถึง “ความขลัง” และ “เกียรติวุฒิ” ของมหาวิทยาลัย
และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และเพี ย งพอเป็ น ที่ “ประทั บ ใจ” และมี
บรรยากาศที่ ส่งเสริม และเอื้ออํานวยในด้านต่ าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ วั ฒนธรรม การกี ฬา
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งเสริมและ
เอื้ออํานวยในการแสวงหาความรู้และเจตคติที่ดี รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ที่มี
วัฒนธรรมและอารยธรรมที่ดีเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541) นอกจากนี้
ในด้านการบริหารจัดการ สถาบันต้องวิเคราะห์คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับ
ปณิธานของสถาบัน นโยบายแห่งรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์โดยการทําแผนปฏิบัติการของสถาบัน โดยเน้นการ
ผลิตบัณ ฑิตและการจัดการเรี ยนการสอนในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริม าณ มีระบบการประกัน
คุณภาพและการตรวขสอบคุณภาพ ตลอดจนมีการประสานงานทุ กระดั บในสถาบันตั้ งแต่ ระดับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ระดับศูนย์และภาควิชา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530; พันธ์ศักดิ์ พล
สารัมย์ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543)
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ความรู้-ก้าวหน้า (Knowledge-Advanced)
หลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ก้าวหน้าให้แก่บัณฑิต
เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันสมัย รู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้าง
หลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในสังคมข้อมูลข่าวสารที่สามารถพัฒนาความเป็น
สากลทัดเทียมกับนานาชาติทั้งในเชิงวิชาการ เนื้อหา ประสบการณ์ และความสามารถในการใช้
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้ หลักสูตรต้องเน้นในด้านการปรับปรุงคุณภาพและ
ความทันสมัย โดยมีการกําหนดหน่วยกิตให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม โดยให้นักศึกษามีเวลาเหลือเพียงพอที่จะไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพิ ม เติ ม เช่ น ในห้ อ งสมุ ด หรื อ โดยการค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากแหล่ ง ข้ อ มู ล
นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนโดยไม่
จํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(life long)(อดุลย์ วิริยเวชกุล,
2541; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลลภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา, 2543)
ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้ในระดับก้าวหน้าให้แก่บัณฑิตเพื่อให้
มีความรู้ ทันสมัย รู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน
ที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุ ณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และกระจายโอกาสทางการศึ กษาอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น ได้แก่ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อินเตอร์เนต การจัดการสอน
กึ่งมหาวิทยาลัยเสมือนจริง นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการศึกษา
“การสอน” เป็น
“การเรียน” โดย ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความอยากรู้ และเรียนรู้วีการแสวงหา ความรู้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน รวมทั้งจัดวิธีการเรียนที่เหมาะสมสําหรับคนจํานวน
มาก เช่น การศึกษาทางไกล หรือการเรียนด้วยตนเอง ภายใต้ คําแนะนําโดยอาศัยเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่สถาบันพัฒนาขึ้นควบคู่กับการสอนในรูปแบบเดิมให้มีการเรียนภาษาอังกฤษทั้งภาคบังคับ
และภาคไม่ บั ง คั บ (คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว, ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย , 2533;
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530; จรัส สุวรรณเวลาและคณะ, 2540; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลล
ภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่ส่งเสริมความรู้ในระดับก้าวหน้าให้มีความรู้ทันสมัยและรูจัก
สืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สถาบันอุดมศึกษาควรบูรณาการ กิจกรรมและกิจการนักศึกษากับ
การเรียนการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจัดได้ทั้งกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้กระทําเอง ส่งเสริมกิจการเชิง
สร้างสรรค์ เช่น สโมสรนักศึกษา ชมรม กิจกรรมที่คณะหรือสาขาวิชาเป็นผู้จัด เช่น การฝึกงานที่อยู่
นอกเหนือจากหลักสูตร การจัดตั้งบริษัทจําลอง กิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย
เช่น กิจกรรมส่งเสริ มการแสวงหาความรู้ โดยใข้เทคโนโลยีการสื่อสาร(มหาวิท ยาลัยวลั ยลั กษณ์,
2530)
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ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความรู้ในระดับก้าวหน้า เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันสมัย
และรู้ จัก สืบ เสาะแสวงหาความรู้ เ สมอ สถาบั น อุ ดมศึก ษาต้องสร้างระบบเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในระดับคณะเตรียมการในการซื้อและ
สร้างซอฟต์แวร์ สร้างระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบการยืมหนังสือข้ ามห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาความคิดใหม่และความมีวินัยอยู่เสมอ(จรัส สุวรรณเวลาและคณะ, 2540)
ความรู้-เชิงรุก (Knowledge-Proactive)
ด้านหลักสูตรการศึกษา ที่สร้างความรู้เชิงรุกเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ลึก สามารถเชื่อง
โยงและบูรณาการความรู้ได้ นั้น สถาบันอุ ดมศึ กษาจะต้องจัดหลักสูตรการศึกษาที่ร่ วมกับบุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา เอกลักษณ์
วัฒนธรรม ท้องถิ่น นอกจากนี้สถาบันควรพัฒนาหลักสูตรให้ส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการเพื่อ
ประสานกับชีวิตจริง และการเตรียมการทํางานจากประสอบการณ์ตรง(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542; 2544; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
2543; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543)
ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้เชิงรุกให้บัณฑิตมีความรู้ลึกสามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ระหว่างวิชาความรู้กับชีวิตจริง รวมทั้งการเน้นประสบการณ์ตรง กระบวนการคิด การเชื่อมโยงทฤษฎี
กับการปฏิบัติ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ์
และสุนทรี คนเที่ยง, 2543)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่ส่งเสริมความรู้เชิงรุกเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ลึก สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ได้นั้น สถาบัยอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาได้
เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน การเรียนรู้แบบอย่างชีวิตของบุคคลที่สังคมยกย่อง
และการส่งเสริมค่านิยมไทย นอกจากนี้ควรส่งเสริมการดําเนินโครงการกิจกรรมร่วมในหลายสาขา
วิชาชี พและหลากหลายสถาบั น โดยมีส ถาบั น แห่งหนึ่งเป็ นแกนกลาง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
2540; สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา,ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
ด้ า นสภาพแวดล้ อม ที่ส่ ง เสริ ม ความรู้ เชิง รุก เพื่ อให้บั ณฑิ ตมีค วามรู้ ลึก สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หรือพัฒนาควาร่วมมือหับหย่วยงานอื่น ได้แก่ การร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน องค์กร หรื
อหร่วยงานอื่นๆในการร่วมมือกันจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต มีการจัดตั้งเครือข่ายทางการศึกษา
ได้แก่ เครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ จั ดศูนย์กลางเครือข่ายบน
อินเตอร์ เนต เพื่ อแลกเปลี่ ยนข้ อความรู้ แ ละข้อมู ล ข่าวสารระหว่างกัน(มหาวิทยาลัยวลั ยลักษณ์,
2540; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543)
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ความรู้-เป็นเลิศ(Knowledge-Excellent)
ด้านหลักสูตรการศึกษา ที่สร้างองค์ความรู้ระดับที่เป็นเลิศ เพื่อให้บัณพิตมีความ
เชี่ยวชาญเข้าถึงแก่นความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกําหนด
หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้สังคม มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสากลหรือนานาชาติ ทั้งหลักสูตรฉพาะทางและ
หลักสูตรสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542;
2544; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543)
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ที่ ส ร้ า งความรู้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วาม
เชี่ยวชาญเข้าถึงแก่นความรู้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีทักษะในการวิจัย และการพัฒนาวิชาการวิชาชีพ
ต้องอาศัยกระบวนการในการค้นคว้าและวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง การนําเสนอสิ่งที่ได้ค้นคว้าและการวิพากษ์วิจารณืเนื้อหาสาระของวิชาในหลักสูตร
ตลอดจนการเลือกและนําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างงเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหา
ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนนําเสนอสาระความรู้ด้วยการ
พูดและการเขียนที่ถูกต้องเป็นระบบ สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย และใช้กรอบแนวความคิดในรูปแบบ
ของการวิจัยในการนําเสนอ(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่ส่งเสริมความที่เป็นเลิศนั้น สถาบันควรให้ความสําคัญต่อ
การคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาเพื่อให้เกิดความลึกซึ้ง รวมทั้งให้
ความสําคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีบทบาทในการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา จัดสวัสดิการสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอุดมคติ เช่น จัดหอพักแบบ Living and Learning Center สร้าง
กระบวนการสังคมประกิต(Socialization Process) ในมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะแบบครอบครัว มี
การเรียนรู้ร่วมกันในวิถีชีวิตประจําวัน มีความอบอุ่น(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530) ส่วนในด้าน
สภาพแวดล้อม ที่ส่ งเสริ มความรู้เป็นเลิศเพื่อ ให้บัณฑิ ตมีความเชี่ยวชาญ เข้ าถึ งแก่นความรู้แ ละ
สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ไ ด้ นั้ น สถาบั น ต้ อ งจั ด บริ บ ทที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น การจั ด
ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยสะท้อนความก้าวหน้า
ทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัย และ/หรือการร่วมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาสังคม รวมทั้งการวางแผนและ
กําหนดนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จําเป็น เช่น ทุน
สนับสนุนการวิจัย หรืองบประมาณสถาบันเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศเป็นต้น(ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2543)
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3.2 กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความคิด(Thinking)
การนําเสนอกระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความคิด จะได้เสนอภาพสรุป ก่อน
หลังจากนั้นจะได้นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อเนื่องกันไป
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความคิด (Thinking)
ความคิด-พื้นฐาน ความคิด-ก้าวหน้า ความคิด-เชิงรุก ความคิด-เป็นเลิศ
เพื่อให้บัณฑิตมี เพื่อให้บัณฑิตมี เพื่อให้บัณฑิตเป็น
หลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิต
ความคิดเชิงรุก
ความคิด
ผู้ที่มีความคิดรวบ
การศึกษา
สามารถคิด
มียุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
ยอดและสามารถ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ และ สามารถคิดใหม่ได้ วิสัยทัศน์ สามารถ ตกผลึกทาง
อย่างทันสมัย
ประเมินผลได้
คิดําปข้างหน้าและ ความคิดได้
หลักสูตรที่
หลักสูตร
หลักสูตร
คิดได้เอง
การศึกษาต้องมี
ประกอบด้วยมวล ครอบคลุม
หลักสูตรที่เน้น
เนื้อหาลึกซึ้งทัง้
ประสบการณ์ที่ วิชาการที่สเริม
การพัฒนา
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ สร้างความเป็น
นักวิชาการและ ทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติเฉพาะ
เพื่อนําไปประกอบ มนษุย์ที่สมบูรณ์ นักวิชาชีพที่มร
ทางตามสาขา
อาชีพชั้นสูง และ ทําให้นักศึกษามี ความรู้
อาชีพ โดยมี
วิเคราะห์วิจารณ์ โลกทัศน์ฯกล้าว ความสามารถ
และจัดรายวิชาที่ ระดับสูงใน
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ได้
พัฒนาให้บัณฑิตมี สาขาวิชาต่างๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
ความใฝ่รู้และ
มองเห็นความ
ความคิดริเริ่ม
เชื่อมโยงของ
สร้างสรรค์
สาระความรู้
เพื่อกระตุ้นให้
การจัดการเรียน จัดการเรียนการ จัดการเรียนการ มีกระบวนการ
การสอน
สอนที่หลากหลาย สอนโดยประสบ เรียนรู้ที่สร้างความ ผู้เรียนมีความช่าง
สังเกต ช่างคิด
การณ์จริงเพื่อให้ เป็นผู้นําทาง
เหมาะสมกับ
เพื่อต่อยอด
วิชาการและ
ธรรมชาติ เนื้อหา ผู้เรียนสามารถ
วิชาชีพ ผู้สอน ความคิดเดิมให้
วิชา และระดับ วิเคราะห์
เปลี่ยนบทบาเป็น เกิดเป็นความคิด
ของผู้เรียนในการ สังเคราะห์
ใหม่ได้
กระตุ้นให้ผู้เรียน นวัตกรรม และ ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์เป็น รู้จัก
รู้จักคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม
คิดไปข้างหน้า
สร้างสรรค์ได้
เพื่อให้สามารถ
ค้นคว้ามด้วย
ตนเอง
กิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมทีใ่ ห้ การจัดเวทีวิพากษ์ จัดประชุมสัมมนาใน จัดประชุมสัมมนา
นิสิต นักศึกษา
วิจารณ์ อภิปราย ระดับนานาชาติ ที่ ระดับชาติ ระดับ
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สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ได้
ตระหนัก เข้าใจ
รับรู้ และร่วมกัน
วิพากษ์วิจราณ์
ปัญหาและเห็น
ความจําเป็นที่
จะต้องปรับปรุง
แก้ไขปัญหา
ให้ความสําคัญกับ
นักศึกษา
ระดับพื้นฐานให้
มากขึ้น และ
เสริมสร้าง
บรรยากาศใน
สถาบันให้เอื้อต่อ
การพัฒนาบัณฑิต
ในอุดมคติ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้
นิสิต/นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ปัญหาใน
สถาบันและสังคม

เพื่อฝึกทักษะการ
แสดงความคิดเห็น
และสร้าง
บรรยากาศ
ประชาธิปไตย
อย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การจัดเวทีเพื่อฝึก
ทักษะการแสดง
ความคิดเห็นของ
นักศึกษา

นานาชาติ เพื่อฝึก
ทักษะการแสดง
ความคิดเห็นและ
การเสนอผลงาน
วิจัยของผู้เรียน
กิจกรรมกลุม่ ที่
ส่งเสริมการคิด

มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย เช่น
เทคโนโลยี
การศึกษาและ
เทคโนโลยีการ
สนเทศ มีการ
บริหารที่คล่องตัว
เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว

จัดศูนย์การเรียน
ที่เหมาะสมในแต่
ละศาสตร์ เพื่อให้
มีกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ของศาสตร์นั้นๆ

จัดประชุมสัมมนา
ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ เพื่อฝึก
ทักษะการแสดง
ความคิดเห็น และ
การเสนอผลงาน
วิจัยของผู้เรียน
บริการที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
แลกเปลี่ยนและ
อภิปรายทั้งใน
และนอกสถาบัน

ก) ความคิด-พื้นฐาน (Thinking-Basic)
ด้านหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างความคิดพื้นฐานให้แก่บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตสารมา
รถคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น ผลได้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่
ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ (General core course) เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพขั้นสูง (Concentration areas) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
(Electives) ผู้เรียนกําหนดและดําเนินการเองเพื่อสร้างความสามารถ พัฒนาจิตสํานึกและค่านิยมของ
ตนเอง (Co-curriculum activities) และหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญา มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นอิสระ มีเหตุมีผลเป็นระบบ และมีทักษะในการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูล องค์ความรู้ และเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เสริมศรี ไชยศร, สรุพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเที่ยง, 2543; วินัย วีระวัฒนานนท์,
2543)
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ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความคิดพื้นฐานให้แก้บัณฑิตเพื่อให้บัณฑิต
สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และระดับของผู้เรียน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีที่
เน้ นการเรียนแบบมุ่งให้ เกิดความคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ และทั กษะการแก้ปัญ หา
ตลอดจนทักษะในการกลั่นกรองหรือย่อยข้อความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้จะต้องปรับ
จากการได้ยิน ได้ฟัง และจดจํา ไปเป็นการเรียนด้วยการมีข้อสงสัย และการค้นคว้าหาความจริง(พันธ์
ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543; จรัส สุวรรณเวลา, 2545)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานให้แก่บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
จัดบูรณาการกิจกรรมและกิจการนักศึกษากับการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดได้ทั้งกิจกรรมที่
นักศึกษาเป็นผู้กระทําเอง เช่น สโมสรนักศึกษา ชมรม กิจกรรมที่คณะหรือสาขาวิชาเป็นผู้จัด เช่น
การฝึกงานที่อยู่นอกเหนือหลักสูตร การจัดตั้งบริษัทจําลอง สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้สถานการณ์หรือข่าวสารจริงให้นิสิต/นักศึกษา/อาจารย์ ตระหนัก เข้าใจ รับรู้ และร่วมกัน
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหา ให้มองเห็นความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2530; สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความคิดพื้นฐานให้แก่บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ให้ความสําคัญกับนักศึกษา โดยจัดสภาพแวดล้อมระดับพื้นฐานให้มากขึ้น ด้วยการมองทั้งระบบและ
ต้องคํานึงถึงโอกาสทางการศึกษาของประชาชน เพราะการสร้างบัณฑิตต้องอาศัยการพัฒนาบ่มเพาะ
มาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และเสริมสร้างบรรยากาศในสถาบันให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ เช่น
การจัดโครงการพิเ ศษต่ า งๆ โดยให้ นักศึ ก ษาเป็ น เจ้า ของโครงงาน เช่น การจัด นิท รรศการ การ
อภิปราย การแสดงละครที่เสริมสร้างปัญหา ความคิด ความเชื่อมั่น รวมทั้งการส่งเสริมให้นิสิต/
นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในสถาบัน เป็นต้น (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530; สํานักงานมาตรฐาน
อุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
ข) ความคิด-ก้าวหน้า (Thinking-Advance)
ด้ า นหลั ก สูต รการศึ ก ษา ที่ ส ร้ า งความคิ ดก้ า วหน้ าให้ แ ก่ บั ณฑิ ต เพื่ อให้ บัณ ฑิ ต มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดใหม่ได้อย่างทันสมัย สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสร้างหลักสูตรการ
ครอบคลุ ม วิ ช าการด้ า นสั ง คมวิ ท ยา ปรั ช ญา พฤติ ก รรมศาสตร์ วั ฒ นธรรม และวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ
สุ น ทรี ย ภาพ เพราะเป็ น วิ ช าที่ เ สริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ ลกทั ศ น์
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไว้ในหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความ
ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2530; ไพโรจน์ วิฑูรพาณิชย์, 2545)
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดก้าวหน้าให้แก่บัณฑิต เพื่อให้
บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดใหม่ได้ทันสมัย สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดสติปัญญาความคิดที่เป็นอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ การมีเหตุ มีผล และความใฝ่รู้ ส่ว
เสริมผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และการวิพกาษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งจัดการเรียนการสอนโดยประสบการณ์จริงในโลปของความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนได้ไต่ขึ้นบันได
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จากการเรียนรู้ไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้(วินัย วีระ
วัฒนานนท์, 2543; จริส สุวรรณเวลา, 2545)
ส่วนด้ านกิ จ กรรมนักศึกษา ที่เ สริม สร้างความคิดก้าวหน้าให้แ ก่บัณฑิต สถาบัน
อุดมศึกาาต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะของการจัดเวลทีวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย ถกเถียง เพื่อ
ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น และสร้างบรรยากาศประชาธปไตยเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอการแสดงความคิดเห็น เสนอผลการวิจัยของผู้เรียน รวมทั้งการสร้างแนวร่วมในการดําเนินการจาก
กลุ่มผู้นํานิสิตนักศึกษาและกลุ่มผู้นําอื่น ๆ(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, มปป; ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความคิดก้าวหน้าให้แก่บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาควรจะต้องมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และ
การบริการที่คล่งองตัว รวดเร็ว สะดวก ไม่ซับซ้อน และเสียเวลาในการจัดการ ขณะเดียวกันสถาบัน
จะต้ อ งมี ห้ อ งสมุ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น แหล่ ง ที่ ร วมรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ ทั้ ง ตํ า รา วารสาร
วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษไทยและต่างประเทศ ทั้งรูกปแบบทีฎป็่ นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสัดส่วน
เพียงพอกับนักศึกษา(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2545)
ค) ความคิด-เชิงรุก (Thinking-Proactive)
การสร้ า งหลั ก สู ต รที่ เ น้ น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ด วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง อาจ
จัดเป็นหลักสูตรของตนเองเป็นการเฉพาะ หรือจัดทําเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ใน
และต่างประเทศ โดยคํานึงถึงทิศทางความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของประเทศด้วย
การนําทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายต่างๆมาร่วมคิดและจัดทํา
หลักสูตรอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้หลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้กว้าง ทันสมัย และ
มองการณ์ไกล มองเห็นความเชื่อมโยงของสสาระความรู้ ควาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประเทศ และโลก
และระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนการติดตามข่าวสารในทุกด้านอยู่อย่างสม่ําเสมอและ
ทันท่วงที (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543)
ด้ า นการจัดการเรีย นการสอน ที่ เ สริม สร้างให้ บัณฑิ ต มี ค วามคิดเชิ งรุก เพื่ อ ให้ มี
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ สามารถคิดไปข้างหน้าและคิดได้เอง สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดสติปัญญา ความคิดทีฎเป็
่ นอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ การมีเหตุผล และความใฝ่รู้
ต้องมีเนื้อหาวิชาหรือกระบวนการเรี ยนรู้ที่สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ชุมชน และประเทศ รวมทั้งผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ผู้สอนเป็นบุคคล
สําคัญในการจัดระบบการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น รู้จักคิด รู้วิธีเรียนเพื่อให้สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่เสริมสร้างความคิดเชิงรุกให้แก่บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา
ควรจัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ และระดับชาติที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย ถกเถียง เพื่อฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในวง
วิชาการที่กว้างขวางและเป็นสากลยิ่งขึ้น(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543)
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ด้านสภาพแวดล้อม ที่เสริมสร้างความคิดเชิงรุกให้แก่บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาควร
จัดศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละศาสตร์ เพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของศาสตร์นั้น ๆ
(ไพฑูรน์ สินลารัตน์, 2543)
ง) ความคิด-เป็นเลิศ (Thinking-Excellent)
ด้านหลักสูตรการศึกษา ที่สร้างความคิดเป็นเลิศให้แก่บัณฑิต เพื่อจะให้เป็นผู้ที่มี
ความคิดรวบยอดและสามารถตกผลึกทางความคิดได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่ต้องมีเนื้อหาลึกซึ้งทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเฉพาะทางตามสาขาอาชีพ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนาทักษะในการคิดที่เป็นระบบ มีการค้นคว้ามวิจัยเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางปัญญา การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม และการพัฒนากระบวนการทํางาน(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543) โดยจัดการเรียนการสอน
กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ช่างคิด เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับการพัฒนาใน
ลักษณะการต่อยอดความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาต่อไป ส่วนในด้านกิจกรรมนักศึกษา
และการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความคิดดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการประชุมสัมมนาทั้ง
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ การจัดเวทีเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย ถกเถียง เพื่อฝึกทักษะการแสดง
ความคิดเห็น การเสนอมุมมองใหม่ และการเสนอผลงานวิจัยที่เกิดจากการสร้างหรือค้นพบองค์ความรู้
ใหม่ของผู้เรียน(ไพฑูรน์ สินลารัตน์, 2543)
3.3 กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความสามารถ (Skill)
การนําเสนอกระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความสามารถ จะได้นําเสนอเป็นการวาง
ภาพรวมก่อน หลังจากนั้นจะได้นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อเนื่องกันไป
กระบวนการผลิตบัณฑิตด้านความสามารถ (Skill)
ความสามารถ- ความสามารถ- ความสามารถ- ความสามารถพืน้ ฐาน
ก้าวหน้า
เชิงรุก
เป็นเลิศ
หลักสูตร
มุ่งพัฒนาบัณฑิต จัดหลักสูตรทีม่ ี เพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งสร้างผู้นําใน
ความหลากหลาย ให้มีทักษะขึ้นสูงใน การพัฒนาวิชา
การศึกษา
อย่างสมดุลทั้ง
ตามความต้องการ การประกอบอาชีพ การหรือวิชาชีพ
ความรู้ ความ
สามารถ และความ ของผู้เรียน เพื่อ สามารถทํางาน และเป็นแบบ
ดีงามโดยมีความ เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นและ อย่างต่อชุมชน
และประเทศได้
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี ตลอดชีวิต และทํา ปรับปรุงการ
และภาคปฏิบัติ ให้เกิดการเรียนรู้ ทํางานให้เหมาะสม
ด้วยตนเอง และมี กับสิ่งแวดล้อม
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่าง การจัดการศึกษา สังคมและ
ทางไกล
เหมาะสม
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้
การจัดการเรียน ดําเนินกาารสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ นําเสนอสิ่งที่ได้ ค้นหาความรู้โดย ใช้
การสอน
ให้มีรูปแบบการ ด้วยตนเอง เกิด ค้นคว้าและส่ง
สื่อคอมพิวเตอร์
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ความอยากรู้และ เสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ที่หลาก
พัฒนาทักษะใน
หลายตามความ เรียนรู้วิธีการ
สนใจและความ แสวงหาความรู้ การเชื่อมโยง
ความรู้ในสาขา
ถนัดของผู้เรียน ผู้สอนกําหนด
หัวข้อให้นักศึกษา วิชากับวิชาในสาขา
การสอนต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ทํารายงาน และ อื่นมองเห็น
พัฒนาทักษะและภูมิ กําหนดการสอน ผลกระทบของการ
พัฒนาวิชาการที่มี
ปัญญาในอาชีพ แล แบบกลุ่มย่อย
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก ส่งเสริมให้เรียนรู้ ต่อคุณภาพชีวิต
และภูมิธรรมใน สร้างงานได้ด้วย เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
ฐานะมนุษย์และ ตนเอง
เทคโนโลยี และ
พลเมืองของ
สิ่งแวดล้อม
สังคมไทย
ส่งเสริมให้นักศึกษา เพิ่มพูนทักษะ
กิจกรรมนักศึกษา ควรบูรณาการ
กิจกรรมของ
ได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ เกี่ยวกับการมี
กิจการนักศึกษา ในสถานการณ์จริง ปฏิสัมพันธ์กับ
กับการเรียนการ ส่งเสริมทักษะในกา ชุมชน รวมทั้ง
สอบเข้าด้วยกัน ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ส่งเสริมโครงการ
เช่น ชมรมหรือ ในการปฏิบัติงานได้ กิจกรรมร่วม
กิจกรรมที่คณะ ถูกต้อง
ในทางสาขา
หรือสาขาวิชาเป็น
วิชาชีพและหลาย
ผู้จัดการศึกษาที่
สถาบัน
อยู่นอกเหนื
หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม
จัดสิ่งแวดล้อมให้มี สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาทักษะในการ
บรรยากาศในการ ต้องจัดปัจจัยด้าน ปฎิบัติงานของ
นักศึกษาโดย
ปลูกฝังค่านิยมที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับการเรียน เฉพาะการใช้
พึงประสงค์
ประโยชน์จาก
การสอน เช่น
รวมทั้งจัดวัสดุ
การศึกษาค้นคว้า มี
อุปกรณ์ที่มีความ ห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพ และ การจัดอุปกรณ์การ
ทันสมัย จัด
เรียนการสอน ที่เอื่อ
บรรยากาศและ อุปกรณ์การเรียน
ต่อศาสตร์ใสแต่ละ
การสอนที่ทันสมัย สาขาวิชา เพื่อให้มี
กิจกรรมต่างๆ
ทางด้านวิขาการ
การเรียน รู้ด้วย
ศิลปวัฒนธรรม
ตนเองในศาสตร์
และกีฬา
นั้นๆ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
นําเสนอสาระด้วย
การพูดและการ
เขียน และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง/ทําวิจัย
พัฒนารูปแบบ
การจัดการศีกษา
ร่วมกับสถาน
ประกอบการใน
โครงการพิเศษ
ประเภทต่างๆเพื่อ
การปฏิบัติได้จริง
การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน หรือการ
พัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
ได้แก่ ภาคธุรกิจ
เอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ ในการ
ร่วมมือจัด
การศึกษาและ
การผลิตบัณฑิต
จัดอุปกรณ์การ
เรียน บรรยากาศ
และการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพที่
เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะในด้านการ
ค้นคว้าวิจัย รวม
ทั้งการเรียนรู้จาก
สภาพจริงของ
สังคม
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ก) ความสามารถพื้นฐาน (Skill-Basic)
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีความสามารถปฏิบัติได้ขั้นพื้นฐาน ดดย
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพนั้นๆ มีกระบวนการเสนอแนะดังนี้
ด้านหลักสูตรการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยสาระของหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่างสมดุล ทั้งความรู้
ความสามารถ ความดีงาม โดยมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
การจัดการเรียนการสอน ควรจัดประบวนการพัฒนาทักษะในการสอนของอาจารย์
ให้สามารถดําเนินการสอนให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน เน้นการเรียนการสอนให้ปฏิบัติได้ โดยฝึกการปฏิบัติงาน ทําโครงการ ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)(พันธ
ศักดิ์ พลสารัมย์ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543) นอกจากนี้ การสอนต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองของสังคมไทย(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรบูรณาการกิจกรรมและกิจการนักศึกษากับการเรียนการ
สอนเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจัดได้ทั้งกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้กระทําเอง เช่น สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือ
กิจกรรมที่คณะหรือสาขาวิชาเป็นผู้จัด เช่น การฝึกงานที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตร (มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2530)
ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑิต
เช่น จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น การจัดโครวการพิเศษ
ต่างๆ มห้นักศึกษาเป็นเจ้าของงาน เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย เป็นต้น(มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2530) รวมทั้งการจัดกาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอเป็นที่ “ประทับใจ” จัด
บรรยากาศและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง เสริ ม และเอื้ อ อํ า นวยในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นวิ ช าการ
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541)
ข) ความสามารถ-ก้าวหน้า (Skill-Advanced)
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีความสามารถปฏิบัติได้ขั้นก้าวหน้า โดย
สามารถปรับปรุง พัฒนางาน และแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นนั้น มีรายละเอียดเสนอดังนี้
ด้ า นหลั ก สู ต รการศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด รู ป แบบหลั ก สู ต รที่ มี ค วาาม
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยไม่จํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (life-long) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีการสอนแบบใหม่ เพื่อช่วยให้เกิดความ
หลากหลายและการเข้าถึงการศึกษา ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self management learning)
รวมทั้งการศึกษาทางไกล (Distance learning) (จรัส สุวรรณเวลา, 2540)
ด้านการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการศึกษาจาก "การสอน" เป็น
การเรี ยน โดยให้ ผู้ เรีย นได้เ รีย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกิ ด ความอยากรู้ และเรี ย นรู้วิธี ก ารแสวงหาความรู้
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540) หรือผู้สอนใช้วิธีการเรียนโดยกําหนดหัวข้อให้นักศึกษาทํารายงาน
กําหนดการสอนแบบกลุ่มย่อย(อดุลย์ วิริยะเวชกุล, 2543)
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ด้ า นกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ ใ น
สถานการณ์จริง และส่งเสริมทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้ถุกต้อง (วินัย วี
ระวัฒนานนท์, 2543)
ด้านสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดปัจจัยด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน เช่น ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2543)
ค) ความสามารถ-เชิงรุก (Skill-Proactive)
กระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ชิ ง รุ ก
โดยสามารถสร้างงานใหม่และทําได้ด้วยตนเองนั้น หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็น
หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ นอกเหนือไปจกความรู้ด้านทฤษฎีได้
อย่างเพียงพอ ให้สามารถประกอบพัฒนาอาชีพไดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถพัฒนาอาชีพ
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและปรับปรุงการทํางานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ในสาขาวิชากับสาขาวิชาอื่น และมองเห็นผลกระทบของการพัฒนาวิชาการที่มี
ต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(วินัย วีระวัฒนานนท์,
2543)
ด้านกิจกรรมนักศึกษา สถาบันควรส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการดําเนินโครงการกิจกรรมร่วมในหลายสาขาวิชาชีพ
และหลายสถาบัน(สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543) โดยสถาบันจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น การจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการศึกษาหรือการวิจัยค้นคว้า
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อศาสตร์ในแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองในศาสตร์นั้น ๆ(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิริวรรณ (2547) ได้ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
ประกอบการของนายจ้าง ผลการศึกษาพบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) องค์ประกอบหลักที่นายจ้างมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) อันดับที่
สอง คือด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.95) และอันดับที่ 3 คือด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจ
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) สําหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ งาน ความรับผิดชอบต่องานที่ทําและ
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อุทิศเวลา ความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือล้นในการทํางาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ
หน่วยงาน สําหรับองค์ประกอบย่อยที่นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณน้อย
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความสามารถในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ และภาษาอื่ น ๆ)
ความสามารถในการวางแผนการทํ า งาน ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม สรุปภาพรวมที่ได้จากการวิจัยนี้พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/
ผู้ใช้บัณฑิต ได้สะท้อนภาพลักษณ์ คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณมีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่กําหนดไว้
ว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ผลสําเร็จของการ
หล่อหลอมดังกล่าวเกิดจากการจัดโปรแกรมการศึกษา การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนากิจการ
นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบกันเป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและวัฒนธรรมอัน
สมบูรณ์ โดยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง แสดงถึงแนวโน้มที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
จะได้รับโอกาสต้องการขยายสัญญาจ้างสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) = 0.78 หรือ r2 = 0.62
รุ่งรัตน์ (2553)
ได้ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขา การหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะที่บัณฑิตมี
ค่อนข้างน้อยกว่าประการอื่น ๆ
เช่นความรู้เรื่องกฎหมายการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การทําวิจัย การใช้
คอมพิวเตอร์ ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงทางอารมณ์ ความละเอียดรอบคอบ และ
ความคิดริเริ่มในงาน ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานประเภทหนังสือพิมพ์ กับประเภทนิตยสารที่
มีต่อคุณลักษณะปัจจุบันของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก และมีบางประการที่ต้องการในระดับมากที่สุด เช่น ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน
ความสามารถในการจับประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว การใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องแม่นยํา การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เป็นนิจ เป็นต้น
สุคนธา ทองบรืสุทธิ์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ใน
ความคิดเห็นของนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของอาจารย์ตามความคิดเห็นของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 4 ด้ า น คื อ ด้ า นความสามารถในการสอน ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้ า น
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษา ซึ่ ง จํ า แนกตามเพศ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย นิ สิ ต คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2552 รวมจํานวน 402 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนน
เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลของการวิจัย พบว่า นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า
อาจารย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในแต่ละด้านและโดยรวมมากที่สุด เพศชายและหญิงมี
ทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน และศึกษาอยู่
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ในระดับต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์ด้านความสามารถในการสอน และด้านคุณธรรมและจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างกัน มีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ านพบว่ า นิ สิ ตที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่า งกันมีทั ศนะต่ อคุ ณลั ก ษณะที่พึง ประสงค์ข อง
อาจารย์ด้านบุคลิกภาพ และด้านการให้คําปรึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
อุษ ณี ย และคณะ(2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2547 – 2549 โดย
ศึ ก ษาความพึ ง พใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีพ.ศ. 2547-2549 จํานวน 240
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการปรับปรุงมาจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
สมถรรนะของบัณฑิตที่สร้างขึ้นโดย คณะทํางานของส่วนพัฒนาการศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test Independent ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตที่สาเร็จจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง ที่ปฏิบัติในหน่วยงาน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง 2 ปี)โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี(ต่อเนื่อง 2
ปี)เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาคุณลักษณะ
ของศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ นัก ศึก ษาชั ้น ปีที ่ 4 บัณ ฑิต ผู ้สํ า เร็จ
การศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้สอนของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รวมถึงผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน
92 คน โดยแบ่งออกดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จํานวนประชากรจํานวน 33 คน
2. สถานประกอบการที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ ฝึกสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่รับบัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ.2550) เข้าทํางาน
จํานวน 20 คน
3. ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ปกครองของบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวนจํานวน 33 คน
4. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์/ ผู้บริหารของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 6 คน

37

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามการวิจัย
เรื่องคุณลักษณะศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาคุณลักษณะของศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยโครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่
1. คําถามเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 9 ข้อ
2. คําถามเกี่ยวกับด้านความรู้จํานวน 10 ข้อ
3. คําถามเกี่ยวกับด้านเชาว์ปัญญาจํานวน 5 ข้อ
4. คําถามเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จํานวน 7 ข้อ
5. คําถามเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์และสื่อสารจํานวน 6 ข้อ
5. คําถามเกี่ยวกับด้านทักษะพิสัยจํานวน 3 ข้อ
ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5
เห็นด้วยบางส่วน
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
โดยข้อคําถามที่ใช้แบบมาตราส่วน 5 ระดับมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน
โดยคะแนนต่ําสุดที่จะเป็นไปได้คื อ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุ ดที่จะเป็นไปได้คือ 5 คะแนน
นํามาหาค่าเฉลี่ยซึ่งมีคะแนนในแต่ละระดับชั้น แบ่งออกได้เป็นช่วงๆ ในแต่ละระดับอันตรภาคชั้น
(Class Interval) ดังนี้
เกณฑ์การแปรความหมาย มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมากที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กํ า หนดขอบเขต และโครงสร้ า งเนื้ อ หาของแบบสอบถามโดยพิ จ ารณาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา โดยนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไขความเหมาะสมของข้อความ นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และ
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4.1 นําหนังสือจากคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง
และผู้สอนของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์รวมถึงผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้สอนของสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ร วมถึง ผู้บริห ารคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง
จัดส่งโดยทางไปรษณีย์
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนักวิจัย จนครบจํานวนขนาดตัวอย่างในแต่ละ
ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระมวลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ คือ การแจกแจงความถี่ การหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1. สถิติพื้นฐาน
6.1.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนน คํานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2540: 53)
สูตร
เมื่อ X
X
N

X =

X
N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

6.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546: 64 - 65)
สูตร
เมื่อ S
2
X
  X 2
N

S =
แทน
แทน
แทน
แทน

N X 2    X 2
N N  1
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิต และการจัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ด้านทักษะพิสัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปบัณฑิต
ข้อมูล

จํานวน

( n = 30)
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส

8
22

26.7
73.3

โสด
ปัจจุบันท่านสําเร็จการศึกษามาแล้ว
น้อยกว่า 1 ปี
ระดับการศึกษาก่อนเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาหรือก่อนเข้าศึกษา
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
เกรดเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ต่ํากว่า 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
สูงกว่า 3.50
เหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
สนใจประกอบอาชีพในหลักสูตร
เรียนตามคําแนะนําของบุคคลอื่น
ชื่อเสียงของสถาบัน
จบแล้วมีงานทําสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
ความคาดหวังเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตร
ไม่ตอบ

30

100

30

100

21
9

70
30

15
10
5

50.0
33.3
16.7

10
5
7
5
3

33.3
16.7
23.3
16.7
10.0

19
5
5
1

63.3
16.7
16.7
3.33

20
10

66.6
33.4

18
12

60.0
40.0

ปัจจุบนั ประกอบอาชีพตรงกับสาขาที่จบหรือไม่
ตรงกับสาขาที่จบ
ไม่ตรงกับสาขาที่จบ โปรดระบุตําแหน่งงานปัจจุบัน
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เงินเดือน (เงินเดือนตามเกณฑ์ ปริญญาตรี 7,940 บาท
ปริญญาโท 9,320 บาท)
ตามเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์

21
9

70
30

จากตาราง 4.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปบั ณ ฑิ ต จากผู้ ต อบแบบสอบถาม 30 คน พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 100 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 100
สําเร็จการศึกษาน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 70.0 จบการศึกษาระกับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้าศึกษา
ร้อยละ 50.0 มีเกรดเฉลี่ย 2.00–2.50 ในระดับมัธยมศึกษาหรือก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 33.3 มีเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00 เมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่
สนใจประกอบอาชีพในหลักสูตร เป็นเหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ร้อยละ 66.6 ไม่มี
ความคาดหวังเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตร ร้อยละ 60.0 ประกอยอาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบ
และร้อยละ 70.0 มีเงินเดือนตามเกณฑ์ ปริญญาตรี 7,940 บาท และปริญญาโท 9,320 บาท
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครอง
ข้อมูล

จํานวน

( n = 33)
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
บริษัท

13
17

43.3
56.7

7
20
1
2

23.3
66.6
3.33
6.66

7
2
2
8
10

23.3
6.66
6.66
26.6
33.3

7
1
8

23.3
3.33
26.6
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อาชีพ (ต่อ)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
รายได้เฉลี่ย
5,000-9,999 บาท
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
เหตุใดจึงเลือกให้บณ
ั ฑิตเรียนสาขาวิชานี้
ตามคําแนะนําของบุคคลอื่น
ชื่อเสียงของสถาบัน
จบแล้วมีงานทําสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

5
9

16.6
30.0

10
13
5
1

34.5
44.8
17.2
3.4

6
8
15

20.7
27.6
51.7

จากตาราง 4.2 ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครอง จากผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 33.3
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30.0 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 44.8 มีรายได้เฉลี่ย 10,000 –
14,999 บาท และร้อยละ 51.7 ให้บัณฑิตเลือกเรียนสาขาวิชานี้ เพราะเรียนจบแล้ วสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปคณาอาจารย์/ผู้บริหาร
ข้อมูล

จํานวน

( n = 18)
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

1
17

3.33
56.7

2
6
4
7
6
3
2

6.66
20.0
13.3
23.3
20.0
10.0
6.66

2
3
6
5
2

6.66
10.0
20.0
16.6
6.66

8
10

26.6
33.4

18
-

100.0

1
5
5
4
3

3.33
16.6
16.6
13.3
10.0

อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
อายุราชการ
น้อยกว่า 1 ปี
2-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 21 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาตนเอง
1 ครั้ง/ ปี
2 ครั้ง/ ปี
3 ครั้ง/ ปี
4 ครั้ง/ ปี
มากกว่า 4 ครัง้ / ปี
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การสอนตรงตามสาขาที่จบ
ตรง
ไม่ตรง
สถานภาพ
สอนอย่างเดียว
สอน และเป็นหัวหน้างาน
สอน และทําหน้าที่บริหาร

12
6

66.6
33.4

4
8
5

22.2
44.4
27.7

จากตาราง 4.3 ข้อมูลทั่วไปคณาอาจารย์/ผู้บริหาร จากผู้ตอบแบบสอบถาม 18 คน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 17 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 23.3 มีอายุ 36-40 ปี ร้อยละ 20.0 มีอายุ
ราชการ 11-15 ปี ร้อยละ 33.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100 จบการศึกษาจากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 16.6 การพัฒนาตนเอง 2 ครั้ง และ 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 66.6
มีการสอนที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบ และร้อยละ 44.4 มรการสอน และเป็นหัวหน้างาน
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ
(n = 20)
ข้อมูลทั่วไป
ตําแหน่งปัจจุบนั
ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ
หัวหน้างาน/ หัวหน้าแผนก
พนักงานที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง
ลักษณะหน่วย
หน่วยงานเอกชน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปีขึ้นไป
วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ทาํ งาน
1- 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
21-25 ปี

จํานวน

ร้อยละ

12
4
4

60.0
20.0
20.0

20

100.0

10
10

50.0
50.0

1
7
8
2
1
1

5.0
35.0
40
10
5
5

18
2

90.0
10.0

4
11
2
2

21.1
57.9
10.5
10.5
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ(ต่อ)
(n = 20)
ข้อมูลทั่วไป
ท่านรับผิดชอบในการดูแลหรือกํากับการทํางานของบัณฑิต
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี
2 ปี
ปัจจุบนั บัณฑิตประกอบอาชีพตรงกับสาขาที่จบหรือไม่
ตรง
ไม่ตรง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยระดับ 1
ผู้ปรุงอาหาร
พนักงานบริการ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ตรงกับสาขาที่จบ โปรดระบุตําแหน่งงานปัจจุบนั
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตรงกับสาขาที่จบ โปรดระบุตําแหน่งงานปัจจุบนั
ตําแหน่งงาน ผู้จัดการร้าน

จํานวน

ร้อยละ

10
3
3

62.5
18.8
18.8

10
10

50.0
50.0

2
2
2
5

18.2
18.2
18.2
45.5

9
4
2

60.0
26.7
13.3

2

100

จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 20 สถานที่
ส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 60.0 มีตําแหน่งเป็นผู้บริหาร / ผู้จัดการ ร้อยละ 100 เป็นหน่วยงานเอกชน
ร้อยละ 50.0 เป็นเพศชายและเพศหญิง เท่ากัน ร้อยละ 40.0 มีอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 90.0 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.9 มีประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี ร้อยละ 62.5 มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลหรือกํากับการทํางานของบัณฑิต น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 50.0 มีบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพตรงกับสาขาที่เรียนจบ และไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบ ร้อยละ 45.5 ประกอบอาชีพ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้อยละ 60.0 มีจํานวนมากที่ทํางานปัจจุบันตรงกับสาขาที่เรียนจบ และร้อยละ
100 ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบ เช่น ผู้จัดการร้าน
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตและการจัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)
ตารางที่ 4.5 จํานวน และร้อยละของบัณฑิตที่มีต่อความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในหลักสูตร
(พ.ศ.2550) ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์
( n = 33)
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมที่แสดงออก
ปาน
น้อย
มากทีส่ ดุ
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
12
21
0
0
0
(36.4) (63.3) (0.00) (0.00) (0.00)
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
9
24
0
0
0
(27.3) (72.7) (0.00) (0.00) (0.00)
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
12
21
0
0
0
(36.4) (63.6) (0.00) (0.00) (0.00)
20
12
1
0
0
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
(60.6) (36.4) (3.0) (0.00) (0.00)
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง 20
10
3
0
0
(60.6) (30.3) (9.1) (0.00) (0.00)
6. ตรงต่อเวลา
23
10
0
0
0
(69.7) (30.3) (0.00) (0.00) (0.00)
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
20
10
3
0
0
(60.6) (30.3) (9.1) (0.00) (0.00)
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
19
14
0
0
0
(57.6) (42.4) (0.00) (0.00) (0.00)
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
23
10
0
0
0
(69.7) (30.3) (0.00) (0.00) (0.00)
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
13
19
1
0
0
(39.4) (57.6) (3.0) (0.00) (0.00)
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
8
21
4
0
0
(24.2) (63.6) (12.1) (0.00) (0.00)
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
5
27
1
0
0
หน่วยงาน
(15.2) (81.8) (3.0) (0.00) (0.00)
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
7
26
0
0
0
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(21.2)
9
(27.3)
15
45.5
19
57.6
18
54.5
31
93.9
27
81.8

(78.8)
24
(72.7)
16
48.5
11
33.3
15
45.5
2
6.1
6
18.2

(0.00)
0
(0.00)
2
6.1
3
9.1
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

14
42.4
11
33.3
14
42.4

19
57.6
22
66.7
19
57.6

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

15
45.5
17
51.5
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
28
84.8
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
25
75.8
27. สามารถทํางานเป็นทีม
23
69.7
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
18
54.5
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
12
36.4

13
39.4
11
33.3

5
15.2
5
15.2

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

5
15.2
8
24.2
10
30.3
12
36.4
18
54.5

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
9.1
3
9.1

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
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30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
พูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิตใิ นการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้

17
51.5
14
42.4

16
48.5
19
57.6

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

17
51.5
16
48.5
14
42.4
12
36.4
16
48.5
17
51.5

13
39.4
14
42.4
16
48.5
18
54.5
17
51.5
16
48.5

3
9.1
3
9.1
3
9.1
3
9.1
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

8
24.2
7
21.2
13
39.4

22
66.7
23
69.7
17
51.5

3
9.1
3
9.1
3
9.1

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตาราง 4.5 พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และรู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วรนรวม ระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมา คือ มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ72.7 และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง และมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านปฏิบัติการ ระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.9 รองลงมา คือ สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 81.8 และ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ระกับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.1
ด้านเชาว์ปัญญา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ ระดับปานกลาง คิดเป็น
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ร้อยละ 66.7 และ ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรู้รอบตัวที่จําเป็นใน
วิชาชีพ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.2
ด้ า นความสัม พั นธ์ ร ะหว่ า งบุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ
ความสามารถทํ า งานเป็ น ที ม ระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.7 รองลงมา คื อ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการทํางาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.6 และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมี
ความสามารถในภาวะผู้นํา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (การพูดและการเขียน) และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหา
และนําเสนอรายงาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.5 และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(การพูดและการเขียน) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
ด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถประยุกต์การปฎิบัติงานเพื่อ
การแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องโดยอิสระ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.7 และ สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ และความสามารถประยุกต์การปฎิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาใน
สภาพจริงได้ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
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ตารางที่ 4.6 จํานวน และร้อยละของผู้ปกครองที่มีต่อความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในหลักสูตร
(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์
( n = 30)
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมที่แสดงออก
ปาน
น้อย
มากทีส่ ดุ
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6
20
3
0
0
20.7
69.0
10.3 (0.00) (0.00)
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
10
17
2
0
0
34.5
58.6
6.9 (0.00) (0.00)
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
12
9
8
0
0
41.4
31.0
27.6 (0.00) (0.00)
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
11
15
3
0
0
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
37.9
51.7
10.3 (0.00) (0.00)
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง 10
15
4
0
0
34.5
51.7
13.8 (0.00) (0.00)
6. ตรงต่อเวลา
11
15
3
0
0
37.9
51.7
10.3 (0.00) (0.00)
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
7
17
5
0
0
24.1
58.6
17.2 (0.00) (0.00)
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
11
13
5
0
0
37.9
44.8
17.2 (0.00) (0.00)
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
7
18
4
0
0
24.1
62.1
13.8 (0.00) (0.00)
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
8
14
7
0
0
27.6
48.3
24.1 (0.00) (0.00)
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
6
18
6
0
0
20.7
62.1
20.7 (0.00) (0.00)
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
10
15
4
0
0
หน่วยงาน
34.5
51.7
13.8 (0.00) (0.00)
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
10
12
7
0
0
34.5
41.4
24.1 (0.00) (0.00)
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14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา

12
41.4
7
24.1
8
27.6
9
31.0
14
48.3
14
48.3

9
31.0
16
55.2
15
51.7
15
51.7
10
34.5
11
37.9

8
27.6
6
20.7
6
20.7
5
17.2
5
17.2
4
13.8

0
0
(0.00) (0.00)
0
0
(0.00) (0.00)
0
0
(0.00) (0.00)
0
0
(0.00) (0.00)
0
0
(0.00) (0.00)
0
0
(0.00) (0.00)

13
44.8
12
41.4
7
24.1

8
27.6
14
48.3
16
55.2

8
27.6
3
10.3
6
20.7

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

9
31.0
13
44.8
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4
13.8
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
8
27.6
27. สามารถทํางานเป็นทีม
9
31.0
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9
31.0
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
7
24.1
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
12

16
55.2
8
27.6

4
13.8
8
27.6

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

20
69.0
13
44.8
16
51.7
14
48.3
14
48.3
14

5
17.2
8
27.6
5
17.2
6
20.7
8
27.6
3

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
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31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
พูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิตใิ นการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้

41.4
10
34.5

48.3
16
55.2

10.3
3
10.3

(0.00)
0
(0.00)

(0.00)
0
(0.00)

7
24.1
5
17.2
9
31.0
7
24.1
11
37.9
7
24.1

16
55.2
15
51.7
18
62.1
16
55.2
16
55.2
16
55.2

6
20.7
9
31.0
2
6.9
6
20.7
2
6.9
6
20.7

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

5
17.2
4
13.8
5
17.2

19
65.5
17
58.6
19
65.5

5
17.2
8
27.6
5
17.2

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตาราง 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 69.0 และมีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 27.6
ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านปฏิบัติการ และเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และนํามาใช้ในการทํางาน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.1 และ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.6
ด้านเชาว์ปัญญา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีทักษะการคิด และ มีความรู้รอบตัวที่
จําเป็นในวิชาชีพ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี เพื่อใช้ คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และตั ดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว
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แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.2 และ การมีทักษะการคิด และมีความรู้
รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.6
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรู้จัก
วางแผนและรับผิดชอบการทํางาน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ มีมนุษย
สัมพันธ์ดี ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.0 และการสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถใน
ภาวะผู้นํา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.1 และเข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 31.0
ด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด และ
ความสามารถประยุกต์การปฎิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 17.2 รองลงมา คื อ สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กํ าหนด และความสามารถประยุ กต์การ
ปฎิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.5 และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องโดยอิสระ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.6
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ตารางที่ 4.7 จํ า นวน และร้ อ ยละของคณาอาจารย์ / ผู้ บ ริ ห าร ที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจในการจัด
การศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
( n = 18)
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมที่แสดงออก
ปาน
น้อย
มากทีส่ ดุ
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
9
16
5
0
0
31.0
51.7
17.2 (0.00) (0.00)
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
9
14
6
0
0
31.0
48.3
20.7 (0.00) (0.00)
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
7
14
8
0
0
24.1
48.3
27.6 (0.00) (0.00)
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
9
16
5
0
0
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
31.0
51.7
17.2 (0.00) (0.00)
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
9
14
6
0
0
31.0
48.3
20.7 (0.00) (0.00)
6. ตรงต่อเวลา
7
14
8
0
0
24.1
48.3
27.6 (0.00) (0.00)
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
5
15
9
0
0
17.2
51.7
31.0 (0.00) (0.00)
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
9
18
2
0
0
31.0
62.1
6.9
(0.00) (0.00)
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
7
16
6
0
0
24.1
55.2
20.7 (0.00) (0.00)
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
9
16
5
0
0
31.0
51.7
17.2 (0.00) (0.00)
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
9
14
6
0
0
31.0
48.3
20.7 (0.00) (0.00)
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
7
14
8
0
0
หน่วยงาน
24.1
48.3
27.6 (0.00) (0.00)
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
10
9
0
0
0
52.6
47.4
0.0
(0.00) (0.00)
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14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา

5
26.3
9
31.0
9
31.0
7
24.1
10
52.6
5
26.3

11
57.9
16
51.7
14
48.3
14
48.3
9
47.4
11
57.9

3
15.8
5
17.2
6
20.7
8
27.6
0
0.0
3
15.8

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

5
17.2
4
13.8
5
17.2

19
65.5
17
58.6
19
65.5

5
17.2
8
27.6
5
17.2

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

10
52.6
5
26.3
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
(2)
10.0
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
(2)
10.0
27. สามารถทํางานเป็นทีม
5
25.0
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9
45.0
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
4
20.0
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
(2)

9
47.4
11
57.9

0
0.0
3
15.8

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

(16)
80
(19)
90.0
11
55.0
10
50.0
13
65.0
(16)

(2)
10.0
(0)
0.0
4
20.0
1
5.0
3
15.0
(2)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
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31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
พูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิตใิ นการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้

10.0
(2)
10.0

80
(19)
90.0

10.0
(0)
0.0

(0.00)
0
(0.00)

(0.00)
0
(0.00)

3
15.8
10
52.6
5
26.3
19
95.0
6
30.0
3
15.8

13
68.4
9
47.4
11
57.9
12
60.0
11
55.0
13
68.4

3
15.8
0
0.0
3
15.8
3
15.0
3
15.0
3
15.8

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3
15.0
3
15.0
5
25.0

12
60.0
15
75.0
9
45.0

5
25.0
2
10.0
6
30.0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตาราง 4.7 ความพึงพอใจของคณาอาจารย์/ผู้บริหาร ในการจัดการศึกษาในหลักสูตร
พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานประกอบการได้อย่าง
เหมาะสมท่ามกลางความขัดแย้งทางค่านิยม พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง และ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ วิ นั ย ระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.0 รองลงมา คื อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ วินัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.1 และมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 31.0
ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้ และมีทักษะด้าน
ปฏิบัติการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงาน
ต้องการ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน
มีการประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.6
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ด้านเชาว์ปัญญา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา การมีทักษะการคิด และสามารถประยุกต์
ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 65.5 และ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.6
ด้ า นความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ การสามารถอยู่
ร่วมกั บผู้ อื่น และมีความกระตื อรือร้นในการทํางาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.0 และ และ
สามารถทํางานเป็นทีม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.0
ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.0
รองลงมา คือ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูดและการเขียน) และมีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.4 และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูด
และการเขียน) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติในการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 15.8
ด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถประยุกต์การปฎิบัติงานเพื่อ
การแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องโดยอิสระ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.0 และความสามารถประยุกต์การปฎิบัติงานเพื่อ
การแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.0
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ตารางที่ 4.8 จํานวน และร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีต่อความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
( n = 18)
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมที่แสดงออก
ปาน
น้อย
มากทีส่ ดุ
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความตรงต่อเวลา
3
13
3
0
0
15.8
68.4
15.8 (0.00) (0.00)
2. มีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมี
10
9
0
0
0
จิตสาธารณะ
52.6
47.4
0.0
(0.00) (0.00)
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อ
5
11
3
0
0
ตนเองและส่วนรวม
26.3
57.9
15.8 (0.00) (0.00)
4. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
19
12
3
0
0
วัฒนธรรมขององค์กร
95.0
60.0
15.0 (0.00) (0.00)
5. วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
6
11
3
0
0
30.0
55.0
15.0 (0.00) (0.00)
2. ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาการ
(2)
(16)
(2)
0
0
10.0
80
10.0 (0.00) (0.00)
2. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ
(2)
(19)
(0)
0
0
10.0
90.0
0.0 (0.00) (0.00)
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ/เทคโนโลยี
5
11
4
0
0
ของสาขาวิชาชีพ
25.0
55.0 20.0 (0.00) (0.00)
4. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
9
10
1
0
0
45.0
50.0
5.0 (0.00) (0.00)
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4
13
3
0
0
20.0
65.0
15.0 (0.00) (0.00)
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม
3
13
4
0
0
15.0 65.0
20.0 (0.00) (0.00)
7. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
2
13
5
0
0
หน่วยงาน
10.0
65.0
25.0 (0.00) (0.00)
8. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
2
10
8
0
0
10.0
50.0
40.0 (0.00) (0.00)
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9. ทํางานได้เสร็จทันเวลา

5
25.0
4
20.0

13
65.0
13
65.0

2
10.0
3
15.0

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

3
15.0
2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
3
15.0
3. สามารประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
5
25.0
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ความสามารถในการปรับตัวและรับฟังความ
7
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน
35.0
2. สามารถทํางานเป็นทีม
10
50.0
3. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้
5
25.0
4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอย่าง
6
สม่ําเสมอ
30.0
5. เชื่อมั่นตัวเองและกล้าแสดงความคิดเห็น
3
15.0
6. ยอมรับผลการประเมินในการทํางานและยินดี
6
แก้ไขข้อบกพร่อง
30.0
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร

12
60.0
15
75.0
9
45.0

5
25.0
2
10.0
6
30.0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

9
45.0
9
45.0
13
65.0
12
60.0
13
65.0
10
50.0

4
20.0
1
5.0
2
10.0
2
10.0
4
20.0
4
20.0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

11
55.0
14
70.0
13
65.0
8
40.0
9
45.0

1
5.0
1
5.0
4
20.0
7
35.0
8
40.0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

10. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
1. การมีทักษะการคิด

1. มีทักษะในการพูดให้เข้าใจง่าย ชัดเจน
2. มีทักษะในการเขียน ได้อย่างถูกต้อง รัดกุม
3. มีทักษะในการนําเสนอ ได้ชัดเจนมีลําดับ
ขั้นตอนที่ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
5. มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ําเสมอ

8
40.0
5
25.0
3
15.0
5
25.0
3
15.0
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6. ด้านทักษะพิสัย
1. มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและเหมาะสม
2. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

6
30.0
9
45.0

8
40.0
6
30.0

6
30.0
5
25.0

0
(0.00)
0
(0.00)

จากตาราง 4.8 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ในการจัดการศึก ษาในหลักสูต ร
พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กร ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.0
รองลงมา คือ มีความตรงต่อเวลา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.4 และมีความตรงต่อเวลา มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
วัฒนธรรมขององค์กร และวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.8
ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ มีความรอบรู้ในสาขาวิชาการ ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 และ นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.0
ด้านเชาว์ปัญญา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับสามารประยุกต์ความรู้ เพื่ อใช้ในการ
แก้ปัญหา ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 75.0 และ สามารประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 30.0
ด้ า นความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ
สามารถทํ า งานเป็ น ที ม ระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.0 รองลงมา คื อ รู้ จั ก วางแผนและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ และเชื่อมั่นตัวเองและกล้าแสดงความคิดเห็น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.0
และ ความสามารถในการปรับตัวและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เชื่อมั่นตัวเองและกล้าแสดง
ความคิดเห็น และยอมรับผลการประเมินในการทํางานและยินดีแก้ไขข้อบกพร่อง ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 20.0
ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีทักษะในการพูดให้เข้าใจง่าย
ชัดเจน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ มีทักษะในการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
รัดกุมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.0 และมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ําเสมอ ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 40.0
ด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ มีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
40.0 และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.0

0
(0.00)
0
(0.00)
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบัณฑิตที่มีต่อความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
( n = 30)
ระดับความ
คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
S.
D.
X
คิดเห็น
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นท่ามกลางความ
4.36
0.49
มาก
ขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
4.27
0.45
มาก
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4.36
4.36
มาก
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานประกอบการได้อย่าง
4.58
0.56
มากที่สุด
เหมาะสม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
4.52
0.67
มากที่สุด
6. ตรงต่อเวลา
4.70
0.47
มากที่สุด
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
4.52
0.67
มากที่สุด
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
4.58
0.50
มากที่สุด
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
4.70
0.47
มากที่สุด
รวม
4.51
0.62
มากที่สุด
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
4.36
0.55
มาก
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4.12
0.60
มาก
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน
4.12
0.42
มาก
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
4.21
0.42
มาก
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.27
0.45
มาก
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
4.39
0.61
มาก
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
4.48
0.67
มาก
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
4.55
0.51
มากที่สุด
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
4.94
0.24
มากที่สุด
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการทํางาน
4.82
0.39
มากที่สุด
รวม
4.43
0.18
มาก
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
4.22
0.50
มาก
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
4.30
0.48
มาก
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อ
4.42
0.50
มาก
ใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
รวม
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูดและ
การเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาใน
สภาพจริงได้
รวม
โดยรวม

4.33
4.80
4.11

0.73
0.74
0.45

มาก
มาก
มาก

4.85
4.76
4.70
4.45
4.27
4.52
4.42

0.34
0.44
0.47
0.67
0.63
0.51
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

3.89

0.34

มาก

4.12
4.02

0.44
0.47

มาก
มาก

4.00

0.67

มาก

3.56
4.62

0.63
0.51

มาก
มาก

4.56
4.12

0.57
0.55

มาก
มาก

4.30

0.64

มาก

4.56
4.30

0.49
0.22

มาก
มาก

จากตาราง 4.9 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.30)
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ปกครองที่มีต่อความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
( n = 30)
ระดับความ
คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
S.
D.
X
คิดเห็น
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นท่ามกลาง
4.10
0.56
มาก
ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
4.28
0.59
มาก
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4.14
0.83
มาก
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานประกอบการได้อย่าง
4.28
0.65
มาก
เหมาะสม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
4.21
0.68
มาก
6. ตรงต่อเวลา
4.28
0.65
มาก
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
4.07
0.65
มาก
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
4.21
0.73
มาก
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
4.10
0.62
มาก
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
4.03
0.73
มาก
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4.03
0.63
มาก
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน
4.21
0.68
มาก
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
4.10
0.83
มาก
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.03
0.38
มาก
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
4.03
0.68
มาก
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
4.07
0.70
มาก
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
4.14
0.69
มาก
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
4.31
0.76
มาก
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการทํางาน
4.74
0.72
มากที่สุด
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
4.17
0.85
มาก
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
4.31
0.66
มาก
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อ
4.03
0.68
มาก
ใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.17
0.69
มาก
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4.17
0.85
มาก
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูดและ
การเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาใน
สภาพจริงได้
โดยรวม

4.17

0.57

มาก

3.97
4.00
4.14
4.10
3.97
4.31
4.24
4.10

0.57
0.76
0.69
0.72
0.73
0.66
0.64
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

0.68

มาก

3.86
4.24

0.69
0.58

มาก
มาก

4.03

0.68

มาก

4.31
4.03
4.09

0.60
0.68
0.47

4.00
3.86

0.59
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

0.59

มาก

3.95
4.11

0.53
4.01

มาก
มาก

จากตาราง 4.10 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.11)
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณาอาจารย์/ผู้บริหารที่มีต่อความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
( n = 18)
ระดับความ
คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
S.
D.
X
คิดเห็น
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นท่ามกลาง
4.28
0.65
มาก
ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
4.21
0.68
มาก
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4.28
0.65
มาก
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานประกอบการได้อย่าง
4.07
0.65
มาก
เหมาะสม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
4.21
0.73
มาก
6. ตรงต่อเวลา
4.03
0.68
มาก
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
4.31
0.60
มาก
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
4.03
0.68
มาก
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
4.09
0.47
มาก
2. ด้านความรู้
4.13
0.50
มาก
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
4.00
0.59
มาก
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.86
0.64
มาก
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน
4.00
0.59
มาก
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
3.95
0.53
มาก
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.03
0.68
มาก
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
4.07
0.70
มาก
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
4.14
0.69
มาก
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
4.31
0.76
มาก
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
4.03
0.68
มาก
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการทํางาน
4.07
0.70
มาก
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
4.00
0.59
มาก
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อ
3.86
0.64
มาก
ใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.11
0.50
มาก
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
3.89
0.61
มาก
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูดและ
การเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาใน
สภาพจริงได้
โดยรวม

4.03
4.07
4.14
4.33
4.67

0.68
0.70
0.69
0.42
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.14

0.69

มาก

4.33
4.67

0.42
0.41

มาก
มาก

4.00

0.59

มาก

3.86
4.00

0.64
0.59

มาก
มาก

4.07
4.14

0.70
0.69

มาก
มาก

4.31

0.76

มาก

4.36

0.68

มาก

จากตาราง 4.11 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสถานประกอบการ ที่มีต่อความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาในหลักสูตร(พ.ศ.2550)ทั้ง 6 ด้านของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
( n = 20)
ระดับความ
คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
S.
D.
X
คิดเห็น
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นท่ามกลาง
4.28
0.65
มาก
ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
4.21
0.68
มาก
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4.28
0.65
มาก
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานประกอบการได้อย่าง
4.07
0.65
มาก
เหมาะสม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
4.21
0.73
มาก
6. ตรงต่อเวลา
4.03
0.68
มาก
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
4.31
0.60
มาก
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
4.03
0.68
มาก
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
4.09
0.47
มาก
2. ด้านความรู้
4.13
0.50
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
4.00
0.59
มาก
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.86
0.64
มาก
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับหน่วยงาน
4.00
0.59
มาก
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
3.95
0.53
มาก
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
4.00
0.59
มาก
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
3.86
0.64
มาก
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
4.00
0.59
มาก
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการทํางาน
3.95
0.53
มาก
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
4.28
0.65
มาก
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
4.21
0.68
มาก
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อ
4.28
0.65
มาก
ใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.07
0.65
มาก
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4.21
0.73
มาก
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การพูดและ
การเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาใน
สภาพจริงได้
โดยรวม

4.00
3.86
4.07
4.21
4.03

0.59
0.64
0.65
0.73
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.28

0.65

มาก

4.21
4.28

0.68
0.65

มาก
มาก

4.07

0.65

มาก

4.21
4.03
4.31
4.03
4.00

0.73
0.68
0.60
0.68
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.86

0.64

มาก

4.51

0.63

มาก

จากตาราง 4.12 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.51)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคืในทัศนะของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ การศึ ก ษาของสาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จํานวนประชากรจํานวน 30 คน
- สถานประกอบการ ที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ ฝึกสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่รับบัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ.2550) เข้าทํางาน
- ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จํานวนประชากรจํานวน 30 คน
- อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์/ ผู้บริหารของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
100 ของจํานวนประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีความสอดคล้อง
การกลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการ และกลุ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
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5.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดขอบเขต และโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา โดยนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไขความเหมาะสมของข้อความ นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
5.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. นําหนังสือจากคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง
และผู้สอนของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์รวมถึงผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้สอนของสาขาวิชาการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ ร วมถึง ผู ้บ ริห ารคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง
จัดส่งโดยทางไปรษณีย์
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนักวิจัย จนครบจํานวนขนาดตัวอย่างในแต่ละ
ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระมวลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ คือ การแจกแจงความถี่ การหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.6 สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 6 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านเชาว์ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร และด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.30
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

72

พระนคร ของผู้ปกครอง คณาจารย์/ผู้บริหาร และสถานประกอบการ ใน 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านเชาว์ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
วิเคราะห์และสื่อสาร และด้านทักษะพิสัย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
ได้แก่ 4.11 4.36 และ 4.51 ตามลําดับ
3. สามารถนําข้อมูล มาเป็นแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.7 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 6 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ซี่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ (2547) ที่สรุปว่า จากการวิจัย
นี้พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ได้สะท้อนภาพลักษณ์ คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตจาก
มหาวิ ทยาลัยทักษิณมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ในการผลิ ตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ กํ า หนดไว้ ว่ า บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป็ น ผู้ ร อบรู้ สู้ ง าน และมี
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ผลสําเร็จของการหล่อหลอมดังกล่าวเกิดจากการจัดโปรแกรมการศึกษา การ
จั ด รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป การพั ฒ นากิ จ การนิ สิต บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง ประกอบกัน เป็ น
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและวัฒนธรรมอันสมบูรณ์ โดยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
แสดงถึงแนวโน้มที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะได้รับโอกาสต้องการขยายสัญญาจ้างสูง โดยมีค่า
สหสัมพันธ์ (r) = 0.78 หรือ r2 = 0.62
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้ปกครอง
คณาจารย์/ผู้บริหาร และสถานประกอบการ ใน 6 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยได้แก่ 4.11 4.36 และ 4.51 ตามลําดับ คุณลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย(ประกอบ คุป
รัตน์, 2546) ความสามารถในการประกอบอาชีพ ความรอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทําในสิ่งใหม่ได้ ความสามารถในการสื่อสารยุค
ใหม่ ความเป็นพลเมืองดีของสังคม สนใจ ขวนขวาย หาความรู้ และมีความเป็นผู้นํา
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แบบสอบถาม
สําหรับบัณฑิต
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้มที ั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึงเห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หรือเติมคําในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 .ปัจจุบันท่านสําเร็จการศึกษามาแล้ว..............ปี
2. เพศ

1

หญิง

2

3. สถานภาพสมรส

1

โสด

2

3

หม้าย

4 หย่า

ชาย

คู่หรือแต่งงานแล้ว

4. ระดับการศึกษาก่อนเข้า 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

แยกกันอยู่
2

ปวช.

5 .เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาหรือก่อนเข้าศึกษา.......................
6. เกรดเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี(เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน).............................
7. เหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
1

สนใจ อยากประกอบอาชีพในหลักสูตรนี้

2

เรียนตามคําแนะนําของคนอื่น

3

ชื่อเสียงของสถาบัน

4

จบแล้วมีงานทํา หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

5

อื่นๆ ระบุ....................................................

3

ปวส.
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8. ความคาดหวังเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้
..............................................................................................................................................................................
9. ปัจจุบันประกอบอาชีพตรงกับสาขาที่จบหรือไม่
1

ตรงกับสาขาที่จบ

2

ไม่ตรงกับสาขาที่จบ โปรดระบุตําแหน่งงานปัจจุบัน

10. เงินเดือน (เงินเดือนตามเกณฑ์ ปริญญาตรี 7,940 บาท ปริญญาโท 9,320 บาท )
1

ต่ํากว่าเกณฑ์

2

ตามเกณฑ์

3

สูงกว่าเกณฑ์

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
พฤติกรรมที่แสดงออก
ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
หน่วยงาน
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(การพูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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แบบสอบถาม
สําหรับผูป้ กครอง
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้มที ั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึงเห็นด้วยมาก
3 หมายถึงเห็นด้วยปาน
กลาง
2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หรือเติมคําในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1

หญิง

2

ชาย

2. สถานภาพสมรส

1

โสด

2

คู่หรือแต่งงานแล้ว

3

หม้าย

4

หย่า

5

แยกกันอยู่

3. ระดับการศึกษา ....................................................
4. การประกอบอาชีพ

1

รับราชการ

2

4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5
5. เงินเดือนที่ได้รับ

รัฐวิสาหกิจ
5

3

บริษัท

รับจ้าง

อื่นๆ...................................................................................................

1 ต่ํากว่า 5,000 บาท

2 5,000-9,999 บาท

3 10,000- 14,999 บาท

4 15,000-19,999 บาท

5 20,000 บาท ขึ้นไป
6. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกเข้าศึกษาของบัณฑิตในหลักสูตรนี้ หรือไม่ (ถ้าเลือก มี ให้ตอบข้อ 7 )
1 มี
2 ไม่
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7 ทําไมจึงเลือกให้บัณฑิตเรียนสาขาวิชานี้
1

ตามคําแนะนําของคนอื่น

2

ชื่อเสียงของสถาบัน

3

จบแล้วมีงานทํา หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

4

อื่นๆ ระบุ....................................................

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
หน่วยงาน
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(การพูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิตใิ นการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

83

แบบสอบถาม
สําหรับสถานประกอบการ / ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………..
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้มที ั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นความสามารถในการทํางานของบัณฑิตตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการผลิตบัณฑิตความต้องการของสถานประกอบการ
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึงเห็นด้วยมาก
3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หรือเติมคําในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริง
ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ตําแหน่งหน้าที่งาน…………………………………………………………………………………….
2. ประสบการณ์ทํางาน……………………………ปี
ตอนที่ 2

ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการ
พฤติกรรมที่แสดงออก
ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
หน่วยงาน
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
พูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิตใิ นการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาเพิ่มเติมทีบ่ ณ
ั ฑิตควรรู้
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต ตามความต้องการของสถานประกอบการ
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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แบบสอบถาม
สําหรับอาจารย์/ผูบ้ ริหาร
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้มที ั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึงเห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หรือเติมคําในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. อายุราชการ
4. วุฒิการศึกษา

ชาย
.................... ปี
.....................ปี

หญิง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีเอก

ปริญญาโท
อื่นๆ ........................................

5. สาขาวิชาที่สังกัด คณะ......................................................มหาวิทยาลัย........................................
อาจารย์พิเศษ........................................ อื่นๆ...................................................
6. การพัฒนาตนเอง

1ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี

7. การสอนตรงตามสาขาที่จบ
8. สถานภาพ

สอนอย่างเดียว

2 ครัง้ /ปี
มากกว่า4 ครั้ง/ปี
ตรง

3 ครั้ง/ปี

ไม่ตรง
สอนและเป็นหัวหน้างาน

สอนและทําหน้าที่บริหาร
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
3. มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
4. สามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ อย่างเหมาะสมท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางค่านิยม
5. พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย
9.รู้จัก ประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้านความรู้
10. สามารถทํางานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
12. สร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับ
หน่วยงาน
13. นําเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องได้
14.นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
15. ทํางานได้เสร็จทันเวลา
16. มีการวางแผนการทํางานได้เหมาะสม
17. มีการประเมินผลงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา
18. มีทักษะด้านปฏิบัติการ
19.เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนํามาใช้ในการ
ทํางาน
3. ด้านเชาว์ปญ
ั ญา
20. การมีทักษะการคิด
21. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก
มากทีส่ ดุ
22. สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เพื่อใช้คิด เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
23. ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
24. มีความรู้รอบตัวที่จําเป็นในวิชาชีพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
25. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
26. การสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
27. สามารถทํางานเป็นทีม
28. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
29. มีความสามารถในภาวะผู้นํา
30. รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการทํางาน
31. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
5. ด้านวิเคราะห์และสื่อสาร
32. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(การพูดและการเขียน)
33 เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
34. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการศึกษาปัญหาและนําเสนอรายงาน
36.ใฝ่รแู้ ละรู้จกั แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
37.มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
6. ด้านทักษะพิสัย
38. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
39. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
40. สามรถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการ
แก้ปัญหาในสภาพจริงได้

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตความกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

