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คํานํา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ 

ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        

ปการศึกษา 2558 โดยทําการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต คือ หัวหนางาน ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  โดยในปการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้ง

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 2,992 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 754 คน ซึ่งขอมูลที่ได

จากการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดนําขอมูลกลับมาทําการปรับปรุงกระบวนการผลิต

บัณฑติใหมคีวามรู ความสามารถตองการของผูใชบัณฑติและทันตอการเปลี่ยนแปลงตอไป  

 

 

 

นันทนภัส  สุมยง  
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หัวขอวิจัย การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ  

  ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558   

ช่ือผูวิจัย นางสาวนันทนภัส   สุมยง 

ปการศึกษา 2558 

คําสําคัญ บัณฑิต, ผูใชบัณฑิต, บัณฑิตนักปฏิบัติ, ซ่ือสัตย, อดทน, พรอมพัฒนาตน, ความรูความสามารถ 

  ทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขา, ทักษะทางปญญา, ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

  ความรับผิดชอบ, ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558 และเพ่ือรวบรวม

ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนจุดเดน     

จุดดอย และคุณลักษณะท่ีผูใชบัณฑิตตองการ เพ่ือนําขอมูลกลับมาทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงตอไป ประชากรท่ี

ใชในการวจิัย คือ ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 จํานวน 2,992 หนวยงานกลุมตัวอยางคือ       

หัวหนางาน ผูบังคับบัญชา ท่ีเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 เครื่องมือท่ี

ใช คือ แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558 ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสง

แบบสอบถามทางไปรษณีย และการโทรศัพทสัมภาษณทางโทรศัพท 

ผลการวิจัย พบวาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีคาเฉลี่ย โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.17 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และอัตลักษณของบัณฑิต (บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอม

พัฒนาตน) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 อยูในระดับความพึงพอใจมาก เม่ือจําแนกตามคณะ พบวา  

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในแตละคณะ ในระดับปริญญา

ตรี คือ คณะครุศาสตร (4.23) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.17) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(4.13) 

คณะวิทยาการจัดการ (4.20)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(3.90) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(4.17) และในระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร (4.31) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.49) คณะวิทยาการ

จัดการ (4.33 )คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (4.05) และในระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร (4.33)  

2. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ (บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน) ในระดับ

ปริญญาตรี คือ คณะครุศาสตร(4.49) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.29) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(4.19) คณะวิทยาการจัดการ (4.26) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (3.90) และคณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม (4.19) และในระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร(4.39) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(4.56)       

คณะวิทยาการจัดการ (4.42) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (4.75) และในระดับปริญญาเอก            

คณะครุศาสตร (4.81)  
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กิตติกรรมประกาศ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ 

ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558  นี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก       

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ ท่ีใหคําเสนอแนะ แนวคิดและตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

มาโดยตลอด และบุคลากรภายในหนวยงานสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาทุกทานท่ีใหการ

ชวยเหลือสนับสนุนจนทําใหการวิจัยฉบับนี้สมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซ่ึงใหทุนสนับสนุนในการจัดทําวิจัยเลมนี้มาโดย

ตลอดจนสําเร็จสมบูรณ   

 

 

ผูวิจัย  

นางสาวนันทนภัส  สุมยง 

           โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
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บทที่ 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปจจุบันเปนการพัฒนาบัณฑิตใหเกิดความรู คุณธรรมจริยธรรม  

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถาบันอุดมศึกษานับวาเปนแหลงผลิตบัณฑิตและทรัพยากร

ทางปญญาท่ีสําคัญของประเทศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและประเทศจึงทําให

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทสูงในการพัฒนาประเทศใหเกิดความเขมแข็งเปนสังคมแหง

ภูมิปญญา และการเรียนรู คูคุณธรรม จึงสงผลใหระบบการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง รวมถึงคนมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงานมากข้ึน  ทําใหสถานศึกษา

ตางๆ  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

 จากระยะเวลาท่ีผานมานั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เชน ทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอมและการเมือง เปนตน จึงทําใหเกิดการแขงขันในการดํารงชีวิตมากข้ึน บัณฑิตท่ีจบใหมตางก็หางาน

ทํากันมากข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตสาขาตางๆ ท่ีมีใหเปนบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ ซ่ือสัตยอดทน พรอมพัฒนาตน เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ินและประเทศ โดยภารกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตถือไดวาเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่ง และตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไดผลิตบัณฑิตจากคณะตางๆ ออกรับใชสังคมโดยเขาทํางานในหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนเปน

จํานวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือนําขอมูลกลับมาทํา

การปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทันตอ

กระแสการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลตอการจางงานของผูใชบัณฑิต และจัดวาเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ

ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป  

 จากความสําคัญและประโยชนของการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดังกลาวและในฐานะท่ี

ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไดศึกษา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ี

จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนการจัดการศึกษา  และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม ปการศึกษา 2558   

3.ขอบเขตการศึกษา 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปการศึกษา  2558 ประกอบดวย 

 1. ศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก 

  1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  1.2  ดานความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 

  1.3  ดานทักษะทางปญญา 

  1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.5  ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. ศึกษาอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 ดาน ไดแก 

  2.1  ดานการเปนนักปฏิบัติ 

  2.2  ดานการมีความซ่ือสัตย  

  2.3  ดานความอดทน 

  2.4  ดานการพัฒนาตนเอง  

4. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

 4.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ หัวหนางาน  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท่ีเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  2558 ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 2,888 คน ระดับปริญญาโท 100 และระดับปริญญาเอก 4 คน 

 4.2 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ หัวหนางาน  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชนจํานวนไมต่ํากวา รอยละ 20 คือ 599 คน ของจํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 

 4.3 ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 หนวยงานท่ีผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  2558    

ท่ีปฏิบัติงานอยู   
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 4.4 ขอบเขตระยะเวลา 

 การศึกษาในครั้งนี้ใชระยะเวลาตั้งแต  เดือนกุมภาพันธ  ถึง ตุลาคม 2559 

 4.5 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ  คือ  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต  ไดแก  ลักษณะของหนวยงาน  ตําแหนงของผูใช

บัณฑิต  และนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงาน 

 ตัวแปรตาม  คือ  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผูใชบัณฑิต

ในคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณของบัณฑิต 

4 ดาน ไดแก บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน  

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาคุณภาพบัณฑติ 

1.  คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

      1.2  ดานความรูความสามารถทางดานวิชาการ 

ตามลักษณะงานในสาขา 

      1.3  ดานทักษะทางปญญา 

      1.4  ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

      1.5  ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม  4 ดาน 

      2.1  ดานการเปนนักปฏิบัติ 

      2.2  ดานการมีความซ่ือสัตย  

      2.3  ดานความอดทน 

      2.4  ดานการพัฒนาตนเอง  

 

ผูใชบัณฑติ 

1.  ลักษณะของหนวยงาน   

2.  ตําแหนงของผูใชบัณฑติ   

3.  นโยบายแรกในการพิจารณารับ

พนักงาน 
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 

 บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปการศึกษา  

2558ผูใชบัณฑิต  หมายถึง หัวหนางาน  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน  ท่ีเปนผูใช

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2558 ท่ีปฏิบัติงานอยู 

 อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีเปนตัวตนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดตั้งสถานศึกษา หรือลักษณะโดดเดน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คือ  บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ คือ บัณฑิตท่ีผานกระบวนการเรียนรูจนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปสูการคิด

วิเคราะห สังเคราะหและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนตามศาสตรท่ีเรียนรู คําวา “บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเปนผลการ

เรียนรู (Learning Outcomes) ท่ีเกิดจากการพัฒนาทักษะดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

 ซ่ือสัตย คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตรงตอหนาท่ี ตรงตอวินัย ไมคดโกง 

 อดทน คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรักษาใจ กาย วาจาใหนิ่ง สํารวมอยูในทางท่ีดี ไมวาจะถูก

กระทบดวยสิ่งท่ีพึงปรารถนาก็ตาม มีความม่ันคงหนักแนนทางอารมณ ไมหวั่นไหว ท้ังนี้ “ซ่ือสัตย อดทนเกิด

ไดจากการพัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม” 

 พรอมพัฒนา  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพรอมท่ีจะรับรู นําไปสู รูสึก รูจํา รูคิด และรูนําบน

ฐานของปญญา ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning Skills) ซ่ึงคําวา “พรอมพัฒนาคน” 

ตองใชทักษะกระบวนการท้ังหมดในการพัฒนา คือ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขา  หมายถึง  ความสามารถในการ

เขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได ซ่ึงจะเก่ียวของโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงตอง

ระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของ

หลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

 ทักษะทางปญญา  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห สถานการณและใชความรู ความเขาใจ

ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับ

สถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง

ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของ

ตนเอง 

 ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  

ความสามารถในการวิ เคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไม
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วาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาท่ีเรียน

ในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวา

นักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและ

ทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558 ในดานของความรูความสามารถท่ีสงผลตอการ

ทํางาน ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ รวมท้ังความคิดเห็นของผูประกอบการในดาน    

ตาง ๆ เชน จุดเดน จุดดอย ท่ีควรปรับปรุงของบัณฑิต และคุณลักษณะท่ีผูประกอบการคาดหวังจากบัณฑิต 

และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 2.  นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการพัฒนาในการวางแผนการศึกษา  การกําหนดนโยบาย     

ดานการผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 

 3. ไดนํามาเปนแนวทางในการปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน

พรอมพัฒนาตน ใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558  คณะผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดดังตอไปนี้เปน

แนวทางของการศึกษา  คือ 

2.1  สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.2  แนวทางการพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2.3  แนวคิดคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงคของนายจาง  

2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF:HEd) เปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึง

ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงข้ึน การแบงสายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู ท่ี

สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการ

เรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจใน

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา

สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ มี 5 ดาน ไดแก 

 1. การเรียนรู หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจากประสบการณ

ท่ีไดรับระหวางการศึกษา TQF  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน  ดังนี้ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม

จริยธรรมดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทาง

คานิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม 

 2. ดานความรู (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจ  การนึกคิดและการนําเสนอ

ขอมูล  การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการตางๆ  และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองได 

 3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ

และใชความรู  ความเขาใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการตางๆ  ในการคิดวิเคราะหและ

แกปญหาเม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 
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 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and 

responsibility)  หมายถึง  ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา  ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรูดวยตนเอง 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis skills, communication and information technology skills)  หมายถึง  ความสามารถในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ  ความสามารถในการสื่อสารท้ัง

การพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  แนวทางการพัฒนา อตัลักษณของมหาวทิยาลัย 

ท่ีมา 

ดวย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกําหนดอัตลักษณ  และเอกลักษณ  ของมหาวิทยาลัย 

ครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๕๓ และใชมาอยางตอเนื่องจนถึงปการศึกษา  ๒๕๕๗   คือ 

อัตลักษณ  :  บัณฑิตมีคุณธรรม  คุณภาพ    

เอกลักษณ   :  การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนะธรรม  

โดยจากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙๑ (๑๒/๒๕๕๖) เม่ือวันเสาร ท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดนําเสนอใหท่ีประชุม เพ่ือพิจารณา ทบทวน และใหความ

เห็นชอบเก่ียวกับการกําหนด อัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ ใน    ปการศึกษา ๒๕๕๖ ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติดังนี้คือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

การทบทวนอัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมอบหมายให

มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปดังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

การพัฒนาอัตลักษณและเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัยมีความตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงไดนําประเด็นการทบทวน   

อัตลักษณและเอกลักษณ  ใหสภาไดพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  โดยไดจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือทราบแนวทางท่ี

ชัดเจนในการกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

และในการประชุมครั้งท่ี ๙๔(๓/๒๕๕๗) วันเสารท่ี ๒๒  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูล

เพ่ือนําเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนอัตลักษณ  เอกลักษณ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยท่ีประชุม

ไดมีขอเสนอแนะใหการกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณจะตองสอดคลองหรือนําไปสูจุดยืนของมหาวิทยาลัย  การ

สรางอัตลักษณจะตองลงไปในจิตสํานึกของนักศึกษา ไมเพียงแคตระหนักและรับรูเทานั้น  ควรกําหนดความหมาย

หรือคําจํากัดความของเอกลักษณและอัตลักษณ  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดความสําคัญ  และในการกําหนดอัต

ลักษณและเอกลักษณควรดําเนินการไปควบคูกับการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีกําลังจะดําเนินการ  
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เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร  อัตลักษณ และเอกลักษณ  ของมหาวิทยาลัยและนําไปสูการขับ

เคลื่อนท่ีชัดเจนตอไป 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอเสนอแนะ ความคิดเห็น  

ขอมูลจากผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตอประเด็นอัตลักษณ และเอกลักษณ  และนําเขาพิจารณา

เพ่ือขอรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑๕(๘/๒๕๕๘) วันท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

๑๑๕ (๑๑/๒๕๕๘) วันเสารท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยอัตลักษณและเอกลักษณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙-

๒๕๖๔ ไดแก 

อัตลักษณ :บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน 

เอกลักษณ :มหาวิทยาลัยสรางคนพัฒนาทองถ่ิน 

นิยามคําสําคัญ 

อัตลักษณคือ ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งสถานศึกษา 

บัณฑิตนักปฏิบัติ คือ บัณฑิตท่ีผานกระบวนการเรียนรูจนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปสูการคิด

วิเคราะห สังเคราะหและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนตามศาสตรท่ีเรียนรู คําวา “บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเปนผลการ

เรียนรู (Learning Outcome) ท่ีเกิดจากการพัฒนาทักษะดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ซ่ือสัตย คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตรงตอหนาท่ี ตรงตอวินัย ไมคดโกง  

อดทน  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรักษาใจ กาย วาจาใหนิ่ง สํารวมอยูในทางท่ีดี ไมวา

จะถูกระทบดวยสิ่งท่ีพึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความม่ันคงหนักแนนทางอารมณ ไมหวั่นไหวท้ังนี้ 

“ซ่ือสัตย อดทนเกิดไดจากการพัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม” 

พรอมพัฒนาตน คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพรอมท่ีจะรับรู นําไปสู รูสึก รูจํา รูคิด และรูทํา

บนฐานของปญญา ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ซ่ึงคําวา “พรอมพัฒนาตน” 

ตองใชทักษะกระบวนการท้ังหมดในการพัฒนา คือ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกลักษณคือ ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของ

สถานศึกษามหาวิทยาลัยสรางคนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน คือ สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตคนเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 
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ความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

ปรัชญา (Philosophy)   

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตนแบบ ท่ีนอมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดําริ   

บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีมีคุณคาสูทองถ่ินทําใหชุมชนเขมแข็ง พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  (Mission) 

1.  เพ่ิมคุณคาการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แบบ

บูรณาการโดยการนอมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดําริฯ 

2. ผลิตบัณฑิตโดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา แกไขปญหา

ทองถ่ิน 

3. สรางองคความรู ดวยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

4. จัดการระบบการภายในโดยเนนการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองคการอยางยั่งยืน 

คานิยมองคกร  

  P :Performance  มีศักยภาพเต็มเปยม 

  S : Spirit   มีจิตวิญญาณ มีน้ําใจ  

  R :Responsibility  มีสํานึกรับผิดชอบ 

  U : Unity  มีความสามัคคี 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559 – 2564 )  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม

พระราชดําริ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการทํานุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ พัฒนา

องคการอยางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 1 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรู อัตลักษณและตัวช้ีวัด 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ผลการเรียนรูกับอัตลักษณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา 5 ดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

ดานความรู ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

ดานทักษะ

ทางปญญา 

ดาน

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

ดานการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Bloom’s 

taxonomy of 

Learning 

Domains 

Cognitive 

Domain 

สาระประเภท

ความรู 

Affective 

Domain 

สาระประเภท

ความรูสึก 

Psychomotor Domain 

สาระประเภท 

ทักษะ 

 

 

   

อัตลักษณบัณฑิต 

มรพส. 

บัณฑิตนัก

ปฏิบัต ิ

ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน บัณฑิตนักปฏิบัติ 

การนําสู

กระบวนการพัฒนา 

Knowledge 

องคความรูใน

สาขาวิชา 

Attitude 

กําหนด

พฤติกรรมใน

รายวิชาและ

โครงการ

กิจกรรม

สงเสริม 

Skills 

สงเสริมทักษะการรับฟง

ความรู การรับฟงผูอ่ืน 

การเรียนรูดวยตนเอง 

การนําขอมูลมาวิเคราะห 

ประเมินคาและนําไปสู

การปรับใช 

Skills 

สงเสริมการนําความรู

ในสาขาวิชาสูการ

ปฏิบตัิ 

KPIระดับ

มหาวิทยาลัย 

1. ผลความพึง

พอใจจากผูใช

บัณฑิต (สกอ.

หลักสูตร 

2.1/2.2) 

2. ความสําเร็จ

ของ

ระดับ

ความสําเร็จ

ของแผนการ

จัดกิจกรรม

สงเสริม

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

1. ผลการประเมินจาก

ผูใชบัณฑิต(สกอ.

2.1/2.2) 

2. ระดับความสําเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี

1. ผลความพึงพอใจ

จากผูใชบัณฑิต (สกอ.

2.1/2.2) 

2. ความสําเร็จของ

กระบวนการจัดการ

เรียนรูสูบัณฑิตนัก

ปฏิบัต ิ(KPI มรพส.4) 
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กระบวนการ

จัดการเรียนรูสู

บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

(KPIมรพส.4) 

ประสงคท่ี

กําหนดโดย

สถาบัน1 (สกอ.

สถาบัน 1.5) 

 

กําหนดโดยสถาบัน(สกอ.

สถาบัน 1.5) 

เครื่องมือวัด 1.

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของผูใช

บัณฑิต 

2. แบบ

ประเมินผล

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา(ผล

การบริหาร

จัดการ

หลักสูตร

โดยรวม) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

1.แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ 

 

1.แบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2. แบบประเมินผลการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา(ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม) 

KPI ระดับคณะ/

หลักสูตร 

1.ผลประเมิน

ความรูของ

สาขาวิชาหรือ

หนวยงาน

ภายนอก (ผล

การทวนสอบ

ผลการเรียนรู) 

2. ความสําเร็จ

ของ

กระบวนการ

จัดการเรียนรูสู

บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

(KPIมรพส.4/

ระดับ

ความสําเร็จ

ของแผนการ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษาตาม

มาตรฐานผล

การเรียนรูตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

อุดมศึกษา1 

(สกอ.คณะ 

1.6) 

1. ผลการประเมินจาก

ผูใชบัณฑิต 

2. ระดับความสําเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา (สกอ.

คณะ 1.6) 

1.ผลประเมินความรู

ของสาขาวิชาหรือ

หนวยงานภายนอก (ผล

การทวนสอบผลการ

เรียนรู) 

2. ความสําเร็จของ

กระบวนการจัดการ

เรียนรูสูบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ (KPIมรพส.4/

สกอ.หลักสูตร 5.1-5.4) 
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สกอ.หลักสูตร 

5.1-5.4) 

เครื่องมือวัด 1.เครื่องมือวัด

ผลสัมฤทธิ์การ

เรียน เชน 

แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ  

แบบทวนสอบ

ผลการเรียนรู 

ฯลฯ  

2. แบบ

ประเมินผล

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา(ผล

การบริหาร

จัดการ

หลักสูตร

โดยรวม) 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

1.แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ 

 

1.เครื่องมือวัด

ผลสัมฤทธิ์การเรียน 

เชน แบบทดสอบ แบบ

สังเกต แบบสัมภาษณ  

แบบทวนสอบผลการ

เรียนรู ฯลฯ  

2. แบบประเมินผลการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา(ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม) 

ผูเก่ียวของโดยตรง

ในการพัฒนา

บัณฑิต 

กมป./คณะ/

หลักสูตร 

กพน./คณะ/

หลักสูตร 

กมป./กพน./คณะ/

หลักสูตร 

กมป./คณะ/หลักสูตร 

หนวยงานสนับสนุน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน 

หมายเหตุ 1 การจัดทํา KPI Iระดับกิจกรรม/โครงการสามารถวัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสามารถสังเกตได 

เชน นักศึกษาปฏิบัติตนตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือวัดความซ่ือสัตยตอหนา หรือ นักศึกษาแสดงออกถึง

ความม่ันคงทางอารมณ มีความสํารวมทางกาย วาจา ใจ เพ่ือวัดความอดทนฯลฯ) 
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมินเอกลักษณ 

เอกลักษณ KPI เครื่องมือ

ประเมิน 

หนวยงาน 

มหาวิทยาลั ยสร า งคน

พัฒนาทองถ่ิน 

รอยละการมีงานทําในพ้ืนท่ีทองถ่ิน 

(พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย) 

การติดตามการมี

งานทํา 

กบศ. กมป.และ

หลักสูตร 

แนวทางการกํากับติดตามประเมินผล 

1. ระยะการกํากับติดตามประเมินผล 

ระยะของการกํากับติดตามการพัฒนาอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตาม

รอบระยะเวลาของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรอบการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจาํป 

2. ผูรับผิดชอบการกํากับติดตามประเมินผล 

 ดําเนินการโดย 2 หนวยงานหลัก คือ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ กอง

นโยบายและแผน 

แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ 

อัตลักษณ: บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย อดทน พรอมพัฒนาตน   

เอกลักษณ: มหาวิทยาลัยสรางคนพัฒนาทองถิ่น 

1. กิจกรรมสงเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1. จัดกิจกรรมท่ีเกิดจากการวางแผน ดําเนินการ ประเมิน โดยการมีสวนรวมของนักศึกษาท่ีไมใชองคกร

นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมประกวด “การวางแผนกิจกรรมท่ีสะทอนความเปนมหาวิทยาลัยสรางคนเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน”  

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดจากนักศึกษา/จํานวนกิจกรรมท่ีเขารวมประกวด 

2. กิจกรรมสงเสริมความ “ซ่ือสัตย” 

1. กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของความซ่ือสัตยท่ีควรมีในทุก ๆ ระดับสังคม เชน การจัด 

เสวนา การเสริมแรงดวยการชมเชย ยกยองนักศึกษาท่ีมีความซ่ือสัตย ฯลฯ  

2. กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมตรงตอเวลา ตรงตอวินัย และตรงตอหนาท่ีนักศึกษา  

3. กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมซ่ือตรง ไมคดโกง (ไมโกงเวลา ไมโกงแรง ไมโกงเงิน) ในการทํากิจกรรม 
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การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

นักศึกษาประเมินนักศึกษาดวยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer Assessment) 

นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment) 

3. กิจกรรมสงเสริมความ “อดทน” 

1. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ีแมจะมีสิ่งยั่วยุ 

2. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมในทางท่ีถูกตอง เหมาะสมท้ังในสภาพแวดลอมท่ีพึง

ปรารถนาและไมพึงปรารถนา 

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

นักศึกษาประเมินนักศึกษาดวยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer Assessment) 

นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment) 

4. กิจกรรมสงเสริม “พรอมพัฒนาตน” 

กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีการเรียนรู (Learning Space) ใหเกิดในมหาวิทยาลัย  

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 จํานวนพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีเกิด activity 

5. กิจกรรมสงเสริมเอกลักษณ: มหาวิทยาลัยสรางคนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

1. กิจกรรมรวมกับทองถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความตระหนักรูในตนเอง 

มหาวิทยาลัยและชุมชน เชน จัดเวทีอภิปรายปญหาในชุมชน  

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหกับคนในชุมชนโดยบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

3. จัดเสวนาโดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของกับพิบูลสงครามมาใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิบูลสงครามกับ

ทองถ่ิน 

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินการมีสวนรวมกับกิจกรรมทองถ่ิน 

ประเมินความรูความเขาใจตอตนเอง ความรูเก่ียวกับบริบทมหาวิทยาลัยและชุมชน 
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2.3  แนวคิดคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงคของนายจาง  

 ตามแนวคิดของบลูม (Bloom อางถึงใน เกรียงศักด์ิ บุญญา, 2542, หนา 26-27) ไดจําแนก 

คุณลักษณะไว 3 ดาน คือ  

 1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนจุดมุงหมายเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถภาพสมองดาน

สติปญญา และความคิด ซ่ึงจําแนกออกเปน 6 ข้ัน ตามลําดับงายไปหายากดังนี้  

  1.1 ความรู - ความจํา  

  1.2 ความเขาใจ  

  1.3 การนําไปใช  

  1.4 การวิเคราะห  

  1.5 การสังเคราะห  

  1.6 การประเมินคา  

 2. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนจุดมุงหมายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางคุณธรรมและ 

คุณคา ตลอดจนการจัดระเบียบทางจิตใจและลักษณะพิสัยแบงออกเปน 5 ข้ัน ดังนี้  

  2.1 การยอมรับ  

  2.2 การตอบสนอง  

  2.3 การเห็นคุณคา  

  2.4 การจัดระบบคุณคา  

  2.5 การสรางลักษณะนิสัย  

 3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวสิ่งตางๆ ของ 

รางกายอยางอัตโนมัติ แบงยอยเปน 

  3.1 การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย  

  3.2 การเคลื่อนไหวท่ีตองอาศัยการประสานของอวัยวะหลายสวน  

  3.3 การเคลื่อนไหวท่ีไมใชภาษา เปนเครื่องสื่อความหมาย  

 3.4 พฤติกรรมการพูด  

 จากแนวคิดของบลูม สรุปไดวา บุคคลควรมีคุณลักษณะประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย เปน

คุณลักษณะ ดานความรู ความสามารถ การวิเคราะห การสังเคราะห การตัดสินใจเพ่ือดูสติปญญา ดานจิตพิสัย 

เปนคุณลักษณะดานการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบเอ้ือเฟอเผื่อแผ และดาน ทักษะพิสัย เปน

คุณลักษณะดานการนําความรูความสามารถไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดทักษะ และ ความชํานาญองคการท่ี

จะประสบความสําเร็จและมีความเจริญกาวหนานั้น นอกจากจะมีผูบริหารท่ีมี ความรูความสามารถแลว ยัง

ตองมีสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน การท่ีบุคคลได ทํางานท่ีตรงกับความถนัดและ

ความสามารถของตนเองแลว จะทําใหเกิดความพึงพอใจ มีความสุขและ ประสบความสําเร็จในการทํางาน  

จําเนียร  จวงตระกูล (2530, หนา 40-55) ยังกลาวเพ่ิมอีกวา ผูบังคับบัญชาคาดหวังใหพนักงานมีคุณลักษณะ 

4 ประการ ดังตอไปนี้  
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 1. มีความรูดี คือ  

  1.1 มีความรูพ้ืนฐานทางอาชีพดี คือ มีคุณสมบัติเบื้องตนตามตําแหนงงานนั้นๆ  

  1.2 มีความรูในงานอาชีพดี คือ รูรายละเอียดของงานวาทํางานเก่ียวกับอะไร เก่ียวของกับ

ใครรับผิดชอบอะไร ตัดสินใจอยางไร  

  1.3 มีความรูเก่ียวกับสังคม คือ ตองเปนผูติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลง ทาง

สังคมอยูเสมอ คือ ทันสมัย  

 2. มีความสามารถดี คือ ทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี และสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 3. มีความประพฤติดี คือ เปนผูมีวินัยในตนเอง ดํารงตนอยูในระเบียบวินัยขององคการและ สังคม  

 4. มีสุขภาพดี ลักษณะนี้เปนลักษณะท่ีสําคัญ เพราะถาสุขภาพไมดียอมไมสามารถทํางานได 

พนักงานตองมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรงตลอดเวลา  

 สวนกองแผนงาน กรมอาชีวศึกษา (2530, หนา 1-8) ไดกําหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ี นายจาง

ตองการใหเปนเปาหมายในการอบรมสั่งสอนนักศึกษาไว 8 ประการ ดังนี้ คือ 

 1. คุณคาเฉพาะตัว ไดแก ความซ่ือสัตย การนับถือตนเองและมีภาพพจนท่ีดีตอตนเอง มีเปาหมายใน

อาชีพและชีวิต มีความม่ันคงทางอารมณ มีทัศนคติท่ีดี มีความกระตือรือรน และไมจํากัด ความสามารถของ

ตนเอง  

 2. ทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ ไดแก มีความยืดหยุน มีความคิดสรางสรรคสามารถ ปรับตัว

เขากับความตองการของงานท่ีเปลี่ยนแปลงได สามารถวางแผนและจัดระบบการทํางานได สามารถใชเหตุผล

และตัดสินใจอยางเท่ียงตรง มีสมาธิจดจออยูกับงานหลายๆ สวนในเวลาเดียวกัน  

 3. มีความสัมพันธกับผูอ่ืน ไดแก การเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี มีไหวพริบดี ยอมรับผูอ่ืน ยอมรับ ขอ

ติชม ทํางานเปนทีมได มีความเปนมิตร เสมอตนเสมอปลายกับผูอ่ืน ใหความรวมมือดี ยอมรับการ ปกครอง 

และคําปรึกษาแนะนําของหัวหนา เคารพในสิทธิและทรัพยสินของผูอ่ืนและมีคุณสมบัติการ เปนผูนํา  

 4. ทักษะในการสื่อสาร คือ รูจักถาม รูจักขอความชวยเหลือเม่ือจําเปน แจงหัวหนาเม่ือตองหยุด      

งานพรอมเหตุผล พูดจาฉะฉานชัดเจน และเปนผูฟงท่ีดี  

 5. ลักษณะเก่ียวกับงาน คือ การทํางานเสร็จสมบูรณตามกําหนด ตามคําสั่งอยางไมบกพรอง มี 

สมาธิในการทํางาน ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย ทํางานอยางจริงจังตอเนื่อง มีความแมนยําเท่ียงตรงและ 

พิถีพิถันในการทํางาน ดูแลรักษาเครื่องมือวัสดุอยูเสมอ มีความละเอียดถ่ีถวนและปรับปรุงการทํางาน ไดดีข้ึน

ตลอดเวลา  

 6. วุฒิภาวะ คือ การทํางานไดดีโดยไมตองควบคุมหรือตรวจตรา เชื่อถือและไววางใจไดมีความ 

รับผิดชอบ ไมนําปญหาสวนตัวมายุงเก่ียวกับงาน ยินดีทํางานพิเศษและงานลวงเวลา มีความพรอมใน        

การทํางาน มีความภูมิใจในงานของตัว มีความคิดริเริ่ม สุขุมและควบคุมตนเองได มีความรับผิดชอบใน      

การกระทําของตน มีวุฒิภาวะทางความคิด กริยาทาทางและการกระทําโดยประเมินผลงานของตนเองได      

มีความอดทน รูจักใชเวลาอยางฉลาดและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
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 7. สุขนิสัยและความปลอดภัยในงาน คือ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยรักษาอัตราเร็วในการ

ทํางาน และอัตราการผลิตท่ีเหมาะสม สวมเสื้อผาท่ีเหมาะสมและแตงกายดีสามารถทํางานภายใตภาวะ

ความเครียดไดดี มีความแข็งแกรงท้ังทางรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานท่ีทําและมีสุขภาพดี  

 8. ความผูกพันและรับผิดชอบในงาน คือ การตรงตอเวลาและสมํ่าเสมอในการทํางาน ปฏิบัติตาม

นโยบายตางๆ ของหนวยงาน ใหความสําคัญกับงาน ไมถือวาเปนเพียงหนาท่ี มีความสนใจกระตือรือรนในงาน 

ตองการเรียนรูเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา มีความซ่ือสัตยตอองคการและพนักงานขององคการ ทํางานเต็มกําลัง

ความสามารถ และพยายามทําใหคนอ่ืนพอใจและแสดงความหวงใย มีความมุงหวังเก่ียวกับอนาคตของงาน

ของตนในหนวยงาน 

 2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นิลบล  ตุยคัมภีร  (2546)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูทํางานวิจัยตอการใหบริการของสํานักงาน

เลขานุการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  การบริการดาน

ผลิตภัณฑของงานคลังและพัสดุในทุกๆ  ฝายของงานการเงินและบัญชี  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  ดานงานพัสดุในสวนของการบริการดําเนินออกของท่ีสงจากตางประเทศ  ท่ีผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกันกับดานบุคลากรของงานคลังและพัสดุ  ในดานความซ่ือสัตย ความ

รับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ความยินดีและเต็มใจ  ในการใหบริการ  ยกเวนในดานบุคลากรของงาน

คลังและพัสดุ  ผูใหบริการสามารถใหขอมูลถูกตอง  ชัดเจนความสามารถในการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว  

ถูกตอง  ความซ่ือสัตย  ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ความยินดีและเต็มใจในการใหบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางหรือไมพอใจ  จะเห็นไดวา  สํานักงานเลขานุการ  ยังไม

สามารถสรางบริการใหสอดคลองกับสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวัง 

 เบญจรัตน  สีทองสุข  (2549)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการสํานักวิทย

บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบวาทําใหมหาวิทยาลัยเห็นทัศนคติ  และมุมมองท่ีผูใชบริการ

หองสมุดและการใหบริการ  การวางแผนพัฒนาปรับปรุง  การใหบริการอยางเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบริการมากข้ึน 

 รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ปการศึกษา  2547 – 2548  ผลการวิจัย  พบวา  

ในภาพรวมของผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตในดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ  ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดานคุณธรรมจริยธรรมและดานบุคลิกภาพอยูในระดับ

มากทุกดาน  และเม่ือแยกตามสาขาวิชา  ยกเวน  ในดานความรูความสามารถทางวิชาการของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  และจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05  โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอสาขาวิชาการศึกษามากท่ีสุด 
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 วิจิตร  จิตรวศินกุล  (2545)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของ

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาราชวงศ  จังหวัดเชียงใหม  พบวาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดสวนใหญจะมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลางทุกปจจัย  มีปจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจนอย

ไดแก  ปจจัยดานราคา  ไดแก  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและปจจัยดาน

กระบวนการ (ข้ันตอนการใหบริการ)  ไดแก  จํานวนพนักงานท่ีใหบริการแสดงใหเห็นวาอาจเกิดปญหาตอ

ธุรกิจในอนาคต  ดังนั้นเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ  ธนาคารควรปรับปรุงการบริการโดยพิจารณาถึงปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดใหเหมาะสม  ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานประชาสัมพันธ  และดานกระบวนการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (2549)  ไดทําการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปการศึกษา  2547 – 2548 ผลการวิจัย พบวา  

หัวหนาหนวยงานของสถานประกอบการท่ีมีบัณฑิตปฏิบัติงานอยู  เห็นวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามมีคุณลักษณะในดานตางๆ  สูงกวาบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการ

ทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับสูง 

 เสถียร  แกวพระปราบ  (2549)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการผูใช

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ีสําเร็จการศึกษา  ป  2547 – 2548  ผลการวิจัย  พบวานายจาง

ผูประกอบการมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู

ในระดับมากท่ีสุด  สวนในดานความรูความสามารถทางวิชาการอยูในระดับมากโดยเฉพาะใน  3  ประเด็น  คือ   

ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน  ดานความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ  และดาน

ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน  ในดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะใน  3  ประเด็นคือ  ดานการมีวินัย  ดานความอดทน  และดานการ

ตรงตอเวลา  สวนความพึงพอใจดานความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางานมากท่ีสุด  นายจาง

ผูประกอบการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  โดยเฉพาะในดานทักษะในการสื่อสาร  ดานการปรับตัว

เขากับการเปลี่ยนแปลงและดานการทํางานเปนทีม  นอกจากนี้  นายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิตมีความ

ตองการ  และใหความสนใจตอบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ในภาพรวมตามสาขาวิชา  เรียงตามลําดับ

จากมากท่ีสุด  ดังนี้  คือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  รองลงมา  คือ  สาขาวิชาการศึกษา  และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร  ตามลําดับ    

 สุชาวดี   ใจแดง  (2546)  ความพึงพอใจของนักวิจัยท่ีมีตอการใหบริการในการสนับสนุนทุนวิจัย

ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานภาค  พบวาในชวงกอนการดําเนินการวิจัยนักวิจัยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับมากในเรื่อง  ลักษณะของ

ทุนวิจัยท่ีแตกตางจากทุนอ่ืน  และมีคาความพึงพอใจต่ําสุดอยูท่ีระดับปานกลางในเรื่อง  คาใชจายในการติดตอ

ประสานงานเพ่ือขอรับทุนวิจัย  ในชวงระหวางดําเนินการวิจัยนักวิจัยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

โดยมีความพึงพอใจในระดับสูงในดานสัญญาโครงการและคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุดในดานงานเครือขาย

ความรู  สวนในชวงหลังดําเนินการวิจัย  นักวิจัยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยความ
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พึงพอใจสูงสุดในดานการเรียนรูท่ีไดรับคุมคากับเวลาท่ีเสียไป  และมีคาความพึงพอใจต่ําสุดอยูท่ีระดับปาน

กลางในดานปญหาของชุมชนไดรับการแกไข 

 สุธีรา  ตะริโย  (2545)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมตอการใหบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบวา  ผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีใชบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือมีความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีผล

ตอการเขารับบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ  มีคาเฉลีย่รวมในระดับปานกลางตอปจจัยท่ีมีผล

ขณะเขารับบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ  มีคาเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง  และปจจัยท่ีมี

ผลหลังการรับบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ  มีคาเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง 

 อราม  สัมพะวงศ  (2541)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียนอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  100  คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผลการศึกษาพบวา  ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของ

สํานักงานทะเบียนอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  อยูในระดับปานกลางความพึงพอใจในการบริการ  

แยกตามองคประกอบรายดาน  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

รองลงมาคือ  ดานระยะเวลาในการดําเนินงานและดานกระบวนการใหบริการตามลําดับ  และมีความพึงพอใจ

นอยท่ีสุดดานท่ีใหบริการปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คือ  ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับงานของสํานักงานทะเบียนอําเภอปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คือ  เพศ  

อายุ  สถานภาพ  สมรส  อาชีพ  ระดับการศึกษา  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  จํานวนบุตร  ระยะทางจาก

บานถึงสํานักงานทะเบียนอําเภอ  ประสบการณในการมาขอรับบริการของสํานักทะเบียนแหงนี้ 
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บทที่ 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1.1 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ หัวหนางาน ผูบังคับบัญชาของ หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน

ท่ีเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2558  ท่ีปฏิบัติงานอยู 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,888 คน ระดับปริญญาโท 100 และระดับปริญญาเอก 4 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ หัวหนางาน ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ระดับปริญญาตรีจํานวนไมต่ํากวา 599 คน และระดับปริญญาโทไมตํ่ากวา 20 คน ระดับปริญญาเอก 

ไมต่ํากวา 1 คน  

  1.3 วิธีการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย โดยการสงแบบสอบถามไปยัง

บัณฑิต/ผูใชบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและมีงานทําแลวท้ังหมด และมีแบบสอบถามกลับคืนมา ในระดับปริญญาตรี 

693 คน ระดับปริญญาโท 59 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน  
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จากสูตรขางตนสามารถหากลุมตัวอยางของแตละคณะดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 และจํานวนกลุมตัวอยาง 

 คณะ/สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

คณะครุศาสตร 488 123 61 48 4 2 

ภาษาไทย*** - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 104 23 - - - - 

สังคมศึกษา 53 13 - - - - 

พลศึกษา 36 11 - - - - 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 90 20 - - - - 

คณิตศาสตร 52 15 - - - - 

ดนตรีศึกษา 18 7 - - - - 

การศึกษาปฐมวัย 135 34 - - - - 

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู*** - - - - - - 

       เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือพัฒนาทาง

การศึกษา *** 
- - - - - - 

       หลักสูตรและการสอน - - 8 5 - - 

       บริหารการศึกษา  - - 45 40 - - 

       วิจัยและประเมินผลการศึกษา  - - 8 3 - - 

       วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา - - - - 4 2 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 622 144 30 6 - - 

ภาษาไทย 53 12 - - - - 

ภาษาอังกฤษ 49 10 - - - - 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 8 - - - - 
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 คณะ/สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

ภาษาญี่ปุน 24 9 - - - - 

ภาษาจีน 13 4 - - - - 

การพัฒนาชุมชน 103 21 - - - - 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 26 9 - - - - 

ดนตรีสากล 25 5 - - - - 

นิติศาสตร 57 12 - - - - 

รัฐประศาสนศาสตร 242 54 - - - - 

      รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - 30 6 - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 304 83 - - - - 

เคมี 20 6 - - - - 

ฟสิกส 9 4 - - - - 

ชีววิทยา 32 9 - - - - 

จุลชีววิทยา 17 5 - - - - 

คณิตศาสตร 10 2 - - - - 

สถิติประยุกต 3 2 - - - - 

วิทยาการคอมพิวเตอร 60 12 - - - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 5 - - - - 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 25 7 - - - - 

สาธารณสุข 68 23 - - - - 

คหกรรมศาสตร 39 8 - - - - 

คณะวิทยาการจัดการ 1057 245 7 3 - - 

การบัญชี 173 44 - - - - 
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 คณะ/สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 44 16 - - - - 

การตลาด 120 27 - - - - 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 14 4 - - - - 

นิเทศศาสตร 65 15 - - - - 

การจัดการ 265 55 - - - - 

การจดัการทรัพยากรมนุษย 98 23 - - - - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 278 61 - - - - 

     การจัดการประยุกต - - 7 3 - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 94 25 2 2 - - 

สัตวศาสตร 28 6 - - - - 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม*** - - - - - - 

เกษตรศาสตร 24 5 - - - - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 34 11 - - - - 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 8 3 - - - - 

     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - - 2 2 - - 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323 73 - - - - 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 33 8 - - - - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 241 49 - - - - 

เซรามิกส 20 5 - - - - 

คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 8 2 - - - - 

วิศวกรรมโลจีสติกส 21 9 - - - - 

     ครุศาสตรอุตสาหกรรม - - - - - - 
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 คณะ/สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา  

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

ภาพรวมหาวิทยาลัย 2,888 693 100 59 4 2 

หมายเหตุ  *** ปการศึกษา 2558 ยังไมมีบัณฑิตจบ 

จากตารางท่ี 1  ในการปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา ในระดับปริญญาตรี จํานวน 2,888 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 100 คน และปริญญาเอก 

จํานวน 4 คน โดยไดทําการจัดสงแบบสอบถามการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558      

ท่ีสําเร็จการศึกษา ใหกับหนวยงานผูใชบัณฑิตทางไปรษณีย และไดรับแบบสอบถามคืนในระดับปริญญาตรี

ท้ังหมด  693  คน คิดเปนรอยละ  24.00  ในระดับปริญญาโทจํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 59.00 และ  ใน

ระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50.00 โดยจําแนกเปนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

จํานวน 123 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 144 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวน 83 คน คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 245 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 25 คน 

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 73 คน ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร จํานวน 48 คน คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 6 คน คณะวิทยาการจัดการ 3 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 คน ระดับ

ปริญญาเอก คณะครุศาสตร 2 คน 

2.การสรางเครื่องมือและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1   ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 1.  ศึกษาแนวคิด จากตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   2. รวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลท่ีศึกษาแลวนํามาเปนกรอบแนวคิด แลวใชเปนขอมูลในการ

สรางแบบสอบถามตอไป 

   3.  สรางแบบสอบถามโดยนําขอคําถามมาจากเลมหลักสูตร มคอ.2 และสรางแบบสอบถามแบบ

ปลายปดและปลายเปด โดยใหตอบคําถามท่ีกําหนดไวใหเลือกเทานั้น 

   4.  นําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับผูใชบัณฑิต คือ หัวหนางาน  ผูบังคับบัญชา ของหนวยงาน

ตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีสําเร็จการศึกษา             

ปการศึกษา 2557 
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             5.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งข้ึนและนําไปทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ป

การศึกษา 2558 

 2.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปด  โดยใหตอบคําถามตามท่ีกําหนดคําตอบ

ไวใหเลือกเทานั้น  แบงออกเปน  5  ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตน 

 ตอนท่ี 2  การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยควร 

                  ดําเนินการ 

 ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

 ตอนท่ี 5  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

 2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดย การจัดสงแบบสอบถามการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ปการศึกษา 2558  ใหกับหนวยงานผูใชบัณฑิตทางไปรษณียกับการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดแบบสอบถามคืน

ท้ังหมดในระดับปริญญาตรี จํานวน  693 ชุด คิดเปนรอยละ 24.00 ระดับปริญญาโท จํานวน 59 ชุด คิดเปน

รอยละ 59.00 และระดับปริญญาเอกจํานวน 2 ชุด คิดเปนรอยละ 50.00  

2.4 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามดําเนินการวิเคราะหประมวลคาสถิติตางๆ  ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีประกอบดวยลักษณะของหนวยงาน ตําแหนงงาน  

และสิ่งท่ีเปนนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงาน  โดยใชสถิติ  คารอยละ และคาความถ่ี 

ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของบัณฑิต

ท่ีทํางานอยูในหนวยงาน  วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

เกณฑคะแนนท่ีใชในการตอบความพึงพอใจ  คือ  (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 160 - 162)  

 5    หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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โดยมีเกณฑการใหคะแนน คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.   2545 : 166) 

 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยควร

ดําเนินการ วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะโดยการบรรยาย  

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต โดยใชสถิติคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

เกณฑคะแนนท่ีใชในการตอบความพึงพอใจ  คือ  (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 160 - 162)  

 5    หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต วิเคราะหขอมูล

ขอเสนอแนะโดยการบรรยาย 
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บทที่ 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558 สามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตน 

ตอนท่ี 2  การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกับการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

ตอนท่ี 5  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

ตอนท่ี  1  ขอมูลเบ้ืองตน 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะหนวยงาน 

 หนวยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน  

(คน) 

รอยละ 

1.หนวยงานราชการ 283 40.84 45 76.27 2 100 

2.รัฐวิสาหกิจ 66 9.52 4 6.78 - - 

3.องคกรเอกชน 264 38.10 3 5.08 - - 

4.ธุรกิจสวนตัว 47 6.78 6 10.17 - - 

5.อ่ืนๆ 33 4.76 1 1.69 - - 

รวม 693 100 59 100 2 100 

จากตารางท่ี 2 พบวาในระดับปริญญาตรีสวนใหญผูใชบัณฑิตอยูในหนวยงานราชการจํานวน 283 คน 

คิดเปนรอยละ 40.84 รองลงมาคือ องคกรเอกชน จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 38.10 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

66 คน คิดเปน 9.52 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 47 คน คิดเปน 6.78  และอ่ืน ๆ 33 คน คิดเปน 4.76 ในระดับ

ปริญญาโทผูใชบัณฑิตอยูในหนวยงานราชการ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 76.27 รองลงมาธุรกิจสวน 6 คน 

คิดเปน 10.17 รัฐวิสาหกิจ 4 คน คิดเปน 6.78 องคกรเอกชน 3 คน คิดเปน 5.08 และอ่ืน ๆ 1 คนคิดเปน   

รอยละ 1.69 ในระดับปริญญาเอกผูใชบัณฑิตรอยละ 100 ทํางานอยูในหนวยงานราชการ  
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 

   ตําแหนง 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

จํานวน  

(คน) 

รอยละ จํานวน  

(คน) 

รอยละ จํานวน  

(คน) 

รอยละ 

1. เจาของกิจการ 47 6.78 8 13.56 -   

2. ผูอํานวยการ 153 22.08 16 27.12 -   

3. ผูจัดการ 157 22.66 7 11.86 -   

4. รองผูจัดการ 152 21.93 10 16.95 -   

5. หัวหนาแผนก/ฝาย 142 20.49 6 10.17 2 100 

6. อ่ืนๆ 42 6.06 12 20.34 -   

รวม 693 100 59 100 2 100 

จากตารางท่ี 3 พบวาในระดับปริญญาตรีสวนใหญผูใชบัณฑิตมีตําแหนงเปนผูจัดการ จํานวน 157 คน 

คิดเห็นรอยละ 22.66 รองลงมาเปนตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 22.08 รองมาเปน

ตําแหนงรองผูจัดการ 152 คน คิดเปนรอยละ 21.93 รองมาตําแหนงหัวหนาแผนก/ฝาย 142 คน คิดเปน    

รอยละ 20.49 เปนเจาของกิจการ 47 คน คิดเปนรอยละ 6.78 และสุดทายเปนตําแหนงอ่ืนๆ 42 คน คิดเปน

รอยละ 6.06 ระดับปริญญาโทพบวาสวนใหญผูใชบัณฑิตมีตําแหนงเปนผูอํานวยการ จํานวน16 คน คิดเปน

รอยละ 27.12 รองมาเปนอ่ืน ๆ 12 คน คิดเปนรอยละ  20.34 ผูจัดการ 10 คน คิดเปนรอยละ 16.95  

เจาของกิจการ 8 คน คิดเปนรอยละ 13.56 ผูจัดการ 7 คน คิดเปนรอยละ 11.86 และหัวหนาแผนก/ฝาย 6

คน คิดเปนรอยละ 10.17 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  

 นโยบายแรกใน

การพิจารณารับพนักงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน  

(คน) 

รอยละ จํานวน  

(คน) 

รอยละ 

1. สถาบันการศึกษา 15 2.16 - - - - 

2. บุคลิกภาพ 150 21.65 6 10.17 - - 

3. สาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
298 43.00 35 59.32 2 100 

4. ความสามารถพิเศษ 173 24.96 17 28.81 - - 

5. สถานภาพ 8 1.15 - - - - 

6. อ่ืนๆ 49 7.07 1 1.69 - - 

รวม 693 100 59 100 2 100 

จากตารางท่ี 4 พบวาในระดับปริญญาตรีสวนใหญผูใชบัณฑิตคิดวาสิ่งท่ีเปนนโยบายแรกในการ

พิจารณารับพนักงานคือ สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมาคือ 

ความสามารถพิเศษ จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 24.96 บุคลิกภาพ 150 คน คิดเปนรอยละ 21.65      

อ่ืน ๆ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.07 สถาบันการศึกษา 15 คน คิดเปนรอยละ 2.16 และนอยท่ีสุด

สถานภาพ จํานวน 8 คิดเปนรอยละ 1.15 ในระดับปริญญาโทผูใชบัณฑิตคิดวาสิ่งท่ีเปนนโยบายแรกในการรับ

พิจารณารับพนักงานคือ สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน  35 คน คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาเปน

ความสามารถพิเศษ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 28.81 และบุคลิกภาพ 6 คน คิดเปนรอยละ 10.17 และ

อ่ืน ๆ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.69  ในระดับปริญญาเอกผูใชบัณฑิตคิดวาสิ่งแรกท่ีเปนนโยบายแรกในการ

พิจารณารับคือ สาขาวิชาท่ีท่ีสําเร็จ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100  
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

คณะ 

ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

ครุศาสตร 488 123 25.20 65 50 76.92 

ภาษาไทย***  -  -  -  -  -  - 

ภาษาอังกฤษ 104 23 22.12  -  -  - 

สังคมศึกษา 53 13 24.53  -  -  - 

พลศึกษา 36 11 30.56  -  -  - 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 90 20 22.22  -  -  - 

คณิตศาสตร 52 15 28.85  -  -  - 

ดนตรีศึกษา 18 7 38.89  -  -  - 

การศึกษาปฐมวัย 135 34 25.19  -  -  - 

    ประกาศนียบัตรวิชาชพีครู 

*** 
 -  -  -  -  -  - 

      เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทางการศึกษา*** 
 -  -  -  -  -  - 

      หลักสูตรและการสอน  -  -  - 8 5 62.50 

      การบริหารการศึกษา  -  -  - 45 40 88.89 

      วิจยัและประเมินผล

การศึกษา  
 -  -  - 8 3 37.50 

      วิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษา  
 -  -  - 4 2 50.00 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
622 144 23.15 30 6 20 

ภาษาไทย 53 12 22.64  -  -  - 

ภาษาอังกฤษ 49 10 20.41  -  -  - 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 8 26.67  -  -  - 

ภาษาญี่ปุน 24 9 37.50  -  -  - 

ภาษาจีน 13 4 30.77  -  -  - 

หนา 30 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



คณะ 

ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

การพัฒนาชุมชน 103 21 20.39  -  -  - 

บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 
26 9 34.62  -  -  - 

ดนตรีสากล 25 5 20.00  -  -  - 

นิติศาสตร 57 12 21.05  -  -  - 

รัฐประศาสนศาสตร 242 54 22.31  -  -  - 

       รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
 -  -  - 30 6 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 304 83 27.30  -  -  - 

เคมี 20 6 30.00  -  -  - 

ฟสิกส 9 4 44.44  -  -  - 

ชีววิทยา 32 9 28.13  -  -  - 

จุลชีววิทยา 17 5 29.41  -  -  - 

คณิตศาสตร 10 2 20.00  -  -  - 

สถิติประยุกต 3 2 66.67  -  -  - 

วิทยาการคอมพิวเตอร 60 12 20.00  -  -  - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 5 23.81  -  -  - 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 25 7 28.00  -  -  - 

สาธารณสุข 68 23 33.82  -  -  - 

คหกรรมศาสตร 39 8 20.51  -  -  - 

วิทยาการจัดการ 1057 245 23.18 7 3 42.86 

การบัญชี 173 44 25.43  -  -  - 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 44 16 36.36  -  -  - 

การตลาด 120 27 22.50  -  -  - 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 14 4 28.57  -  -  - 

นิเทศศาสตร 65 15 23.08  -  -  - 

การจัดการ 265 55 20.75  -  -  - 
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คณะ 

ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

รอยละ

ของผูตอบ    

แบบสอบ 

ถาม 

การจดัการทรัพยากรมนุษย 98 23 23.47  -  -  - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 278 61 21.94  -  -  - 

     การจัดการประยุกต  -  -  - 7 3 42.86 

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 
94 25 26.60 2 2 100 

สัตวศาสตร 28 6 21.43  -  -  - 

พัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม*** 
 -  -  -  -  -  - 

เกษตรศาสตร 24 5 20.83  -  -  - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 
34 11 32.35  -  -  - 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 8 3 37.50  -  -  - 

    วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
 -  -  - 2 2 100 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323 73 22.60  -  -  - 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
33 8 24.24  -  -  - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 241 49 20.33  -  -  - 

เซรามิกส 20 5 25.00  -  -  - 

คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 8 2 25.00  -  -  - 

วิศวกรรมโลจีสติกส 21 9 42.86  -  -  - 

     ครุศาสตรอุตสาหกรรม  -  -  -  -  -  - 

ระดับมหาวิทยาลัย 2,888 693 24.00 104 61 58.65 

             จากตารางท่ี 5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 

2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวน 2,888 คน บัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจํานวน 693 คน 

คิดเปนรอยละ 24.00  ซ่ึงจําแนกตามคณะไดแก คณะครุศาสตร บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 488 คน 

เก็บแบบสอบถามได จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 25.20 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิตท่ี
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สําเร็จการศึกษา จํานวน 622  คน เ ก็บแบบสอบถามไดจํ านวน 144 คน คิดเปนรอยละ 23.15               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 304 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 83 

คน คิดเปนรอยละ 27.30 คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน  1,057 คน เก็บ

แบบสอบถามได จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 23.18 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 94 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26.60 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 323 คน เก็บแบบสอบถามได จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 

22.60 และจํานวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 104 คน 

บัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 58.65 โดยจําแนกเปน คระครุศาสตร สําเร็จ

การศึกษา 65 คน เก็บแบบสอบถามไดจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 76.92 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  สํา เร็จการศึกษา 30  คน เ ก็บแบบสอบถามไดจํ านวน 6  คน คิดเปน รอยละ 20                  

คณะวิทยาการจัดการ สําเร็จการศึกษา 7 คน เก็บแบบสอบถามได  3 คน คิดเปนรอยละ 42.86                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สําเร็จการศึกษา 2 คน เก็บแบบสอบถามได 2 คน คิดเปนรอยละ 100   
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ตารางท่ี 6 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการศึกษาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจําแนกตามคณะ ดังนี้  

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

2. ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขา  

3. ทักษะทางปญญา  

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

5. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. ทักษะการจัดการเรียนรู 

คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

คณะครุศาสตร 553 173 4.37 0.57 4.22 0.65 4.18 0.66 4.38 0.58 4.24 0.61 4.05 0.65 4.26 0.64 

ระดับปริญญาตรี 488 123 4.33 0.53 4.23 0.58 4.13 0.59 4.30 0.56 4.24 0.60 4.15 0.62 4.23 0.60 

ภาษาไทย *** - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 104 23 4.48 0.5 4.62 0.49 4.51 0.53 4.55 0.5 4.5 0.5 4.41 0.58 4.51 0.52 

สังคมศึกษา 53 13 4.69 0.46 4.67 0.47 4.64 0.62 4.59 0.49 4.48 0.77 4.46 0.77 4.58 0.64 

พลศึกษา 36 11 4.91 0.29 4.55 0.51 4.76 0.44 4.73 0.45 4.75 0.44 4.75 0.44 4.74 0.44 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 90 20 4.63 0.49 4.48 0.57 4.37 0.8 4.58 0.79 4.41 0.74 4.43 0.63 4.48 0.68 

คณิตศาสตร 52 15 4.84 0.37 4.6 0.5 4.13 0.34 4.89 0.32 4.92 0.28 4.53 0.5 4.66 0.47 

ดนตรีศึกษา 18 7 2.38 0.97 2.19 0.93 2.00 0.89 2.24 0.83 2.21 0.88 2.07 0.81 2.18 0.88 

การศึกษาปฐมวัย 135 34 4.40 0.62 4.53 0.56 4.5 0.54 4.54 0.56 4.43 0.58 4.42 0.64 4.47 0.59 

ระดับปริญญาโท 61 48 4.48 0.60 4.27 0.73 4.30 0.78 4.46 0.65 4.16 0.65 3.70 
0.7

3 
4.31 0.71 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู *** - - - - - - - - - - - - - - - - 

เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือพัฒนาทาง

การศึกษา *** 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

หลักสูตรและการสอน 8 5 3.88 0.99 3.50 1.20 3.93 1.12 3.88 1.14 3.20 0.98 2.87 0.96 3.60 1.14 

การบรหิารการศึกษา 45 40 4.67 0.47 4.63 0.48 4.52 0.50 4.62 0.49 4.50 0.53 4.52 0.50 4.60 0.49 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 8 3 4.89 0.33 4.67 0.50 4.44 0.73 4.89 0.33 4.78 0.44 - - 4.73 0.50 

ระดับปริญญาเอก 4 2 4.33 0.82 4.00 0.89 4.17 0.75 4.67 0.52 4.5 0.55  -  - 4.33 0.71 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 4 2 4.33 0.82 4.00 0.89 4.17 0.75 4.67 0.52 4.50 0.55 - - 4.33 0.71 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 652 150 4.41 0.64 4.08 0.61 4.12 0.63 4.30 0.65 3.96 0.71  -  - 4.20 0.68 

ระดับปรญิญาตรี 622 144 4.37 0.66 4.06 0.62 4.12 0.64 4.26 0.66 3.93 0.72  -  - 4.17 0.69 

ภาษาไทย 53 12 4.63 0.49 4.27 0.71 4.29 0.75 4.50 0.66 4.06 0.7 - - 4.36 0.68 

ภาษาอังกฤษ 49 10 4.38 0.67 3.75 0.63 3.8 0.66 4.00 0.73 3.7 0.7 - - 3.97 0.72 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 8 4.05 0.96 3.69 0.64 3.75 0.53 4.1 0.67 3.88 0.54 - - 3.92 0.73 

ภาษาญี่ปุน 24 9 4.11 0.83 3.64 0.72 3.81 0.83 4.2 0.84 3.89 0.85 - - 3.96 0.83 

ภาษาจีน 13 4 4.9 0.31 5.00 0.45 4.83 0.39 4.95 0.22 4.75 0.45 - - 4.9 0.3 

การพัฒนาชุมชน 103 21 4.44 0.72 4.01 0.72 4.27 0.6 4.22 0.76 3.78 0.71 - - 4.17 0.74 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 
26 9 4.33 0.60 3.83 0.94 4.00 0.73 4.18 0.62 3.81 0.68 - - 4.07 0.74 

ดนตรีสากล 25 5 4.2 0.71 4.30 0.57 4.20 0.68 4.00 0.71 3.67 1.05 - - 4.09 0.75 

นิติศาสตร 57 12 4.29 0.71 4.03 0.61 4.10 0.66 4.22 0.80 3.75 0.86 - - 4.07 0.76 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

รัฐประศาสนศาสตร 242 54 4.36 0.59 4.07 0.68 4.10 0.56 4.19 0.63 3.98 0.67 - - 4.16 0.64 

ระดับปริญญาโท 30 6 4.77 0.43 4.25 0.53 4.22 0.55 4.70 0.47 4.28 0.57  -  - 4.49 0.55 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 30 6 4.77 0.43 4.25 0.53 4.22 0.55 4.70 0.47 4.28 0.57 - - 4.49 0.55 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 304 83 4.32 0.55 4.06 0.52 4.05 0.56 4.18 0.60 4.01 0.69 4.12 
0.6

1 
4.13 0.61 

ระดับปรญิญาตรี 304 83 4.32 0.55 4.06 0.52 4.05 0.56 4.18 0.60 4.01 0.69 4.12 
0.6

1 
4.13 0.61 

เคมี 20 6 4.00 0.53 3.92 0.41 3.89 0.47 3.94 0.87 3.88 0.80 - - 3.93 0.62 

ฟสิกส 9 4 4.55 0.60 3.75 0.58 3.92 0.51 4.08 0.51 3.88 0.62 - - 4.07 0.64 

ชีววิทยา 32 9 4.58 0.50 4.06 0.75 4.15 0.66 4.48 0.64 4.17 0.81 - - 4.30 0.70 

จุลชีววิทยา  17 5 4.53 0.51 4.04 0.69 4.06 0.64 4.33 0.69 4.00 0.78 - - 4.21 0.68 

คณิตศาสตร 10 2 4.50 0.53 4.38 0.52 4.33 0.82 4.17 0.98 4.25 0.71 - - 4.34 0.67 

สถิติประยกุต 3 2 4.80 0.63 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.75 0.46 - - 4.90 0.38 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

วิทยาการคอมพิวเตอร  60 12 4.20 0.44 4.02 0.44 4.00 0.59 4.08 0.6 3.94 0.6 - - 4.06 0.53 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 5 3.77 0.49 3.70 0.65 3.80 0.50 3.67 0.55 4.05 0.71 - - 3.74 0.59 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 25 7 4.07 0.60 3.71 0.46 3.76 0.70 4.10 0.54 3.61 0.57 - - 3.85 0.61 

สาธารณสุข 68 23 4.34 0.52 4.16 0.63 3.99 0.56 4.26 0.61 3.90 0.73 4.12 0.61 4.13 0.63 

คหกรรมศาสตร 39 8 4.18 0.68 3.88 0.55 3.67 0.76 3.92 0.65 3.72 0.81 - - 3.9 0.71 

คณะวิทยาการจัดการ 1,064 248 4.33 0.58 4.16 0.64 4.13 0.67 4.36 0.59 4.07 0.72  -  - 4.21 0.66 

ระดับปรญิญาตรี 1,057 245 4.33 0.58 4.13 0.65 4.09 0.69 4.37 0.60 4.05 0.72  -  - 4.20 0.67 

การบัญชี 173 44 4.31 0.72 4.08 0.69 4.09 0.75 4.43 0.67 4.05 0.72 - - 4.21 0.72 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 44 16 4.63 0.58 4.31 0.55 4.46 0.54 4.69 0.47 4.17 0.63 - - 4.43 0.60 

การตลาด 120 27 4.78 0.42 4.62 0.51 4.63 0.49 4.74 0.44 4.67 0.47 - - 4.69 0.47 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 14 4 4.00 0.00 3.83 0.58 3.75 0.45 4.06 0.25 3.83 0.58 - - 3.91 0.41 

นิเทศศาสตร 65 15 4.17 0.69 4.33 0.52 4.17 0.76 4.55 0.59 4.29 0.55 - - 4.29 0.66 

การจัดการ 265 55 4.00 0.86 3.82 0.84 3.67 0.85 3.98 0.81 3.65 0.87 - - 3.86 0.85 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

การจดัการทรัพยากรมนุษย  98 23 4.29 0.65 3.90 0.77 3.76 1.00 4.16 0.76 3.61 1.11 - - 3.96 0.90 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 278 61 4.43 0.71 4.14 0.77 4.22 0.70 4.35 0.77 4.13 0.84 - - 4.25 0.78 

ระดับปริญญาโท 7 3 4.33 0.58 4.42 0.51 4.44 0.53 4.27 0.59 4.22 0.67  -  - 4.33 0.56 

การจัดการประยุกต 7 3 4.33 0.58 4.42 0.51 4.44 0.53 4.27 0.59 4.22 0.67 - - 4.33 0.56 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 96 27 4.13 0.50 3.90 0.54 3.94 0.58 4.13 0.60 3.99 0.61  -  - 3.93 0.69 

ระดับปริญญาตรี 94 25 3.97 0.52 3.62 0.67 3.72 0.62 3.92 0.75 3.82 0.64  -  - 3.90 0.68 

สัตวศาสตร 28 6 4.10 0.55 3.46 0.93 3.72 0.75 3.67 0.87 3.90 0.82 - - 3.80 0.81 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม *** - - - - - - - - - - - - - - -  - 

เกษตรศาสตร 24 5 4.28 0.46 3.93 0.46 4.00 0.46 4.35 0.59 4.12 0.33 - - 4.15 0.48 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 34 11 3.78 0.60 3.59 0.76 3.55 0.76 3.75 0.65 3.44 0.64 - - 3.61 0.68 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 8 3 3.70 0.48 3.50 0.53 3.60 0.52 3.90 0.88 3.80 0.75 - - 4.05 0.75 

ระดับปริญญาโท 2 2 4.79 0.43 5.00 0.00 4.83 0.41 5.00 0.00 4.67 0.52  -  - 4.05 0.75 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4.79 0.43 5.00 0.00 4.83 0.41 5.00 0.00 4.67 0.52 - - 4.05 0.75 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน

บัณฑิตท่ี

จบ

การศึกษา 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ี 

1 2 3 4 5 6 

X� SD 

X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD X� SD 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323 73 4.19 0.63 4.13 0.55 4.18 0.59 3.36 0.67 4.25 0.55  -  - 4.17 0.61 

ระดับปรญิญาตรี 323 73 4.19 0.63 4.13 0.55 4.18 0.59 3.36 0.67 4.25 0.55 4.16 0.7 4.17 0.61 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 33 8 4.44 0.50 4.41 0.50 4.58 0.50 4.53 0.57 4.54 0.51 - - 4.49 0.51 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 241 49 4.27 0.61 4.03 0.65 4.08 0.71 0.43 0.71 4.01 0.68 4.16 0.70 4.13 0.68 

เซรามิกส 20 5 3.90 0.64 3.85 0.49 3.90 0.55 4.20 0.62 4.33 0.49 - - 4.02 0.58 

คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 8 2 4.50 0.76 4.75 0.46 4.63 0.52 4.00 0.76 4.75 0.46 - - 4.53 0.64 

วิศวกรรมโลจีสติกส 21 9 3.82 0.65 3.60 0.65 3.69 0.67 3.62 0.68 3.64 0.61 - - 3.68 0.65 

ระดับปริญญาโท  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม *** - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมระดับปริญญาตรี 2888 693 4.29 0.58 4.07 0.59 4.07 0.62 4.14 0.63 4.05 0.67 4.15 0.63 4.15 0.65 

รวมระดับปริญญาโท 100 59 4.56 0.54 4.41 0.54 4.40 0.64 4.56 0.50 4.28 0.62 3.70 0.73 4.30 0.67 

รวมระดับปริญญาเอก 4 2 4.33 0.82 4.00 0.89 4.17 0.75 4.67 0.52 4.50 0.55  -  - 4.33 0.71 

รวมภาพมหาลัย  2992 754 4.32 0.58 4.11 0.59 4.11 0.62 4.20 0.61 4.08 0.66 4.07 0.65 4.17 0.65 
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จากตารางท่ี 6 จากการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปการศึกษา 2558  ในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 และสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคณะไดดังนี้   

คณะครุศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.26 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.64 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมี 

ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาพลศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเทากับ 0.44 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาวิชาคณิตศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และสาขาวิชา

สังคมศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 อยูระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด  ในระดับปริญญาโท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิขาวิชาวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา มีคา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.14 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และในระดับปริญญา

เอกมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.20 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรี

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนก

เปนสาขาวิชาท่ีมี ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาภาษาจีน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.90 สวน

เบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.30 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาภาษาไทย มีคาคะแนน

เฉลี่ย เทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 อยูระดับความพึงพอใจมาก 

และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.13 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมี ผลการ

ประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาสถิติประยุกต มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเทากับ 0.38 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาคณิตศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 
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เทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชาชีววิทยา        

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาการจัดการ มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.21 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.66 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปน

สาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาการตลาด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 สวน

เบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.47 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียว   

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และ

สาขาวิชานิเทศศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 อยูระดับความพึง

พอใจมาก และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรการจัดการประยุกต โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.93 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรี

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนก

เปนสาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาเกษตรศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.48 อยูในระดับความพึงพอใจมาก รองลงเปนสาขาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

และสาขาสัตวศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 อยูระดับความ     

พึงพอใจมาก และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.17 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปน

สาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.64 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.68 อยูระดับความพึงพอใจมาก  
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ตารางท่ี 7 ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

             ปการศึกษา 2558  

คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 
X� 

 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

 

SD 

X� SD X� SD X� SD 
  

คณะครุศาสตร 173 4.34 0.61 4.56 0.56 4.61 0.53 4.47 0.59 

ระดับปริญญาตรี 123 4.35 0.62 4.59 0.58 4.67 0.53 4.49 0.61 

ภาษาไทย * - - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 23 4.08 0.58 4.61 0.57 4.72 0.45 4.37 0.62 

สังคมศึกษา 13 4.56 0.50 4.46 0.75 4.62 0.49 4.55 0.57 

พลศึกษา 11 4.52 0.51 4.59 0.49 4.64 0.48 4.57 0.50 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 20 4.29 0.56 4.53 0.59 4.75 0.54 4.46 0.59 

คณิตศาสตร 15 4.60 0.49 4.93 0.25 4.93 0.25 4.77 0.42 

ดนตรีศึกษา 7 4.32 0.77 4.79 0.41 4.71 0.45 4.54 0.66 

การศึกษาปฐมวัย 34 4.33 0.69 4.47 0.61 4.49 0.63 4.40 0.66 

ระดับปริญญาโท 48 4.31 0.58 4.49 0.50 4.46 0.50 4.39 0.55 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู * - - - - - - - - - 

เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือการพัฒนาฯ - - - - - - - - - 

หลักสูตรและการสอน 5 4.00 0.46 4.20 0.40 4.40 0.49 4.15 0.48 

การบริหารการศึกษา 40 4.30 0.58 4.50 0.50 4.44 0.50 4.38 0.55 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 4.92 0.29 4.83 0.37 4.87 0.37 4.88 0.34 

ระดับปริญญาเอก 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 0.40 

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 0.40 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
150 4.30 0.68 4.32 0.61 4.30 0.72 4.30 0.68 

ระดับปริญญาตรี 144 4.30 0.69 4.30 0.61 4.28 0.73 4.29 0.68 

ภาษาไทย 12 4.58 0.50 4.33 0.69 4.25 0.60 4.44 0.59 

ภาษาอังกฤษ 10 4.35 0.66 3.85 0.36 4.40 0.66 4.24 0.64 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 4.56 0.62 3.88 0.70 4.56 0.50 4.39 0.68 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 
X� 

 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

 

SD 

X� SD X� SD X� SD 
  

ภาษาญี่ปุน 9 3.67 0.59 4.28 0.80 4.00 0.82 3.90 0.90 

ภาษาจีน 4 3.56 0.63 4.75 0.43 4.13 0.78 4.00 0.80 

การพัฒนาชุมชน 21 3.88 0.70 4.50 0.59 4.40 0.49 4.17 0.69 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 
9 3.97 0.90 4.56 0.50 4.50 0.50 4.26 0.77 

ดนตรีสากล 5 4.20 0.95 4.50 0.67 4.50 0.67 4.35 0.83 

นิติศาสตร 12 4.52 0.62 4.13 0.53 4.25 0.78 4.35 0.66 

รัฐประศาสนศาสตร 54 4.44 0.53 4.38 0.49 4.19 0.84 4.36 0.62 

ระดับปริญญาโท 6 4.46 0.51 4.67 0.47 4.58 0.49 4.56 0.50 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 6 4.46 0.51 4.67 0.47 4.58 0.49 4.56 0.50 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 83 4.04 0.63 4.34 0.57 4.33 0.54 4.19 0.61 

ระดับปริญญาตรี 83 4.04 0.63 4.34 0.57 4.33 0.54 4.19 0.61 

เคมี 6 4.17 0.38 4.25 0.43 4.17 0.37 4.19 0.39 

ฟสิกส 4 4.00 0.37 4.25 0.66 4.38 0.70 4.16 0.57 

ชีววิทยา 9 3.94 0.86 4.67 0.47 4.67 0.47 4.31 0.78 

จุลชีววิทยา 5 4.00 0.46 4.00 0.45 4.20 0.40 4.05 0.45 

คณิตศาสตร 2 4.75 0.46 4.25 0.83 4.25 0.83 4.50 0.73 

สถิติประยุกต 2 5.00 0.00 4.75 0.43 5.00 0.00 4.94 0.25 

วิทยาการคอมพิวเตอร 12 3.98 0.64 4.50 0.50 4.33 0.47 4.20 0.61 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3.70 0.47 3.90 0.54 3.80 0.40 3.78 0.48 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 7 4.04 0.58 4.14 0.52 4.12 0.52 4.09 0.55 

สาธารณสุข 23 4.13 0.59 4.41 0.57 4.37 0.53 4.26 0.57 

คหกรรมศาสตร 8 3.75 0.67 4.25 0.43 4.31 0.46 4.02 0.63 

คณะวิทยาการจัดการ 248 4.11 0.76 4.42 0.72 4.42 0.69 4.26 0.78 

ระดับปริญญาตรี 245 4.11 0.76 4.42 0.72 4.42 0.69 4.26 0.75 

การบัญชี 44 4.10 0.73 4.59 0.60 4.64 0.55 4.36 0.70 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 
X� 

 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

 

SD 

X� SD X� SD X� SD 
  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 16 4.38 0.55 4.84 0.36 4.72 0.45 4.58 0.53 

การตลาด 27 4.67 0.47 4.72 0.45 4.70 0.46 4.69 0.46 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 3.69 0.48 3.88 0.33 4.00 0.00 3.81 0.40 

นิเทศศาสตร 15 4.00 0.86 4.40 0.49 4.30 0.46 4.18 0.72 

การจัดการ 55 3.90 0.74 4.15 0.87 4.20 0.8 4.04 0.80 

การจดัการทรัพยากรมนุษย 23 3.74 0.69 4.09 0.78 4.00 0.69 3.89 0.73 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 61 4.16 0.82 4.47 0.71 4.46 0.71 4.31 0.79 

ระดับปริญญาโท 3 4.42 0.51 4.17 0.37 4.67 0.47 4.42 0.50 

การจัดการประยุกต 3 4.42 0.51 4.17 0.37 4.67 0.47 4.42 0.50 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 
27 3.72 0.81 4.24 0.66 4.17 0.74 3.96 

0.79 

ระดับปริญญาตรี 25 3.64 0.77 4.20 0.66 4.12 0.74 3.90 0.78 

สัตวศาสตร 6 3.50 0.98 4.33 0.62 4.17 0.90 3.88 0.96 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม* - - - - - - - - - 

เกษตรศาสตร 5 4.00 0.32 4.40 0.49 4.40 0.49 4.20 0.46 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
11 3.39 0.65 3.95 0.64 3.82 0.65 3.64 

0.70 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3 4.25 0.75 4.50 0.76 4.67 0.47 4.42 0.72 

ระดับปริญญาโท 2 4.75 0.46 4.75 0.43 4.75 0.43 4.75 0.45 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
2 4.75 0.46 4.75 0.43 4.75 0.43 4.75 0.45 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 73 3.98 0.74 4.38 0.65 4.42 0.61 4.19 0.72 

ระดับปริญญาตรี 73 3.98 0.74 4.38 0.65 4.42 0.61 4.19 0.72 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 8 3.91 0.69 4.25 0.83 4.31 0.77 4.09 0.77 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49 4.09 0.73 4.46 0.61 4.48 0.61 4.28 0.70 

เซรามิกส 5 3.65 0.49 4.30 0.46 4.30 0.46 3.98 0.58 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 
X� 

 

จํานวน

บัณฑิต

ท่ีไดรับ

การ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

 

SD 

X� SD X� SD X� SD 
  

คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2 4.00 0.53 5.00 0.00 4.25 0.43 4.31 0.60 

วิศวกรรมโลจีสติกส 9 3.64 0.87 4.00 0.67 4.33 0.47 3.90 0.79 

ระดับปริญญาโท - - - - - - - - - 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม* - - - - - - - - - 

ระดับปริญญาตรี 693 4.15 0.72 4.40 0.66 4.41 0.66 4.28 0.71 

ระดับปริญญาโท 59 4.34 0.57 4.50 0.50 4.49 0.50 4.42 0.54 

ระดับปริญญาเอก 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 0.40 

ระดับมหาลัย  754 4.17 0.72 4.41 0.65 4.42 0.65 4.29 0.69 

จากตารางท่ี 7 จากการศึกษาอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 

2558  ในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 อยูในระดับความ

พึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคณะไดดังนี้   

คณะครุศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.47 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.59 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมี 

ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาคณิตศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเทากับ 0.42 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาพลศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และสาขาวิชาสังคมศาสตร มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 อยูระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ในระดับ

ปริญญาโท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิขาวิชาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา มีคา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด รองลงมาเปนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.55 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และในระดับปริญญาเอกมีเพียง             

1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.40 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.30 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรี

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนก

เปนสาขาวิชาท่ีมี ผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาภาษาไทย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.59 อยูในระดับความพึงพอใจมาก รองลงเปนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูระดับความพึง

พอใจมาก และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คณะวิทยาศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.19 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปนสาขาวิชาท่ีมี ผลการ

ประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาสถิติประยุกต มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.94 สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเทากับ 0.25 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาคณิตศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และสาขาวิชาชีววิทยา        

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 อยูระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาการจัดการ มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.26 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.78 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปน

สาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาการตลาด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69        

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.46 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงเปนสาขาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ท่ีสุด และสาขาวิชาบัญชี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูระดับความ

พึงพอใจมาก และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรการจัดการประยุกต โดยมีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรี

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนก

เปนสาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.72 อยูในระดับความพึงพอใจมาก รองลงเปนสาขา

เกษตรศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก และสาขาสัตวศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 อยูระดับความ     
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พึงพอใจมาก และในระดับปริญญาโทมีเพียง 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.19 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.72 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงจําแนกเปน

สาขาวิชาท่ีมีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สาขาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.60 อยูในระดับความพึงพอใจมาก รองลงเปนสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.77 อยูระดับความพึงพอใจมาก  
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาภาษาอังกฤษ 

 1. มีความขยันขันแข็งและอดทนในการทํางาน เคารพกฎระเบียบ และออนนอมถอมตน แตยังไม

คอยมีความม่ันใจในตนเองมากเทาท่ีควร 

 2. เปนผูมีความอดทน พยายามเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความพยายามพัฒนางานของตนเองใหดีข้ึน และ

เปนท่ีพอใจขององคกร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 1. มีความขยันขันแข็งและอดทนในการทํางาน เคารพกฎระเบียบ และออนนอมถอมตน แตยังไม

คอยมีความม่ันใจในตนเองมากเทาท่ีควร 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

 1. มีความตั้งใจทํางาน ขยัน อดทน ใหความชวยเหลือกับเพ่ือนรวมงาน มีความรับผิดชอบ และเขา

กับคนรอบขางไดดี 

 2. มีความรูความสามารถ ยังตองมีการพัฒนาใหเขากับการทํางานสักระยะ สวนดานระเบียบวินัย 

สามารถประพฤติตนตามกฎระเบียบของบริษัทไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเรื่องการตรงตอเวลา มนุษยสัมพันธ 

เขากับผูอ่ืนไดดีมาก ออนนอมถอมตน 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 1. ความตั้งใจในการทํางานใหเสร็จลุลวงไดดีมาก มีการวางแผนท่ีดี รับผิดชอบหนาท่ีของตนไดดี     

มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน จัดการแกปญหาไดดี 

 2. อยากใหกลาคิดกลาแสดงออกมากข้ึน และมีความเปนผูนํา 

 3. มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซ่ือสัตยสุจริต เคารพ

กฎระเบียบ และขอบังคับขององคกร มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

1. เปนผูมีความประพฤตเรียบรอย มีความรับผิดชอบตองานและหนาท่ี เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 

 2. เปนคนท่ีมีความตรงตอเวลา มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความคิดสรางสรรค นํามา

ปรับใชกับการทํางานไดดี 

 3. กิริยามารยาทตองเปนท่ี1 ความซ่ือสัตย ตรงเวลา  
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 4. คุณลักษณะโดยรวมอยูในเกณฑท่ีดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ในหนาท่ีของตนเอง และรวม

กิจกรรมตางๆของสํานักงานไดดี เปนท่ีรักของพนักงานในสวน/ฝายของตนเอง 

 5. บัณฑิตมีความตั้งใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย จากคุณลักษณะนี้จะมีผล 

ตอบัณฑิตในการพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต 

 6. ตองการใหบัณฑิตมีการเรียนรูในทางอ่ืนๆมากยิ่งข้ึน เพราะการทํางานจริงอาจจะไมใชการเรียน

มารวมดวย อาจตองใชความรูรอบตัวมากกวาในตํารา 

 7. มีน้ําใจ อดทน แข็งขัน 

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 1. มีความรูความสามารถ มุงม่ันทํางาน 

 2. มีความรูความสามารถ 

 3. มีความรับผิดชอบในหนาท่ี มาทํางานสมํ่าเสมอ มีจิตสํานึกในหนาท่ี เสียสละ มนุษยสัมพันธดี 

 4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบสูง เปนบุคคลท่ีมีความนอบนอมถอมตน และเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน 

สวนสาขาท่ีบัณฑิตจบมา อาจไมตรงกับสายงาน จึงทําใหบัณฑิตไมสามารถนําวิชาสาขาท่ีจบมาประยุกตใชกับ

การทํางานไดคอนขางนอย 

สาขาวิชาดนตรีสากล 

 1. สรางความม่ันใจในตัวเองใหมากข้ึน 

สาขาวิชานิติศาสตร  

 1. นักศึกษาท่ีมีความสามารถ เขาใจระบบงานไดดี มีอุนิสัยราเริง และจริงจังกับงานเสมอเม่ือไดรับ

มอบหมายงาน ใหเกียรติสถานท่ีทํางาน เปนท่ีรักของทุกคน 

 2. เปนผูมีความรูความสามารถท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับงานท่ีทํา และขวนขวายเรียนรูในสิ่งท่ียังไมมี

ประสบการณ เปนผูอยูในระเบียบขององคกร และชวยเหลืองานในหนวยงานไดดีและเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี 

 3. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ การใหบริการผูรับบริการ 

 4. ตองการใหพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารตอบโตบุคคลภายนอก 

 5. มีความอดทนสูงาน 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 1. มีความอดทนตอแรงกดดันปจจัยภายนอก สามารถจัดการกับปญหาไดดี 

 2. อยากใหมหาวิทยาลัยมีการสอนคอมพิวเตอร 

 3. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
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 4. อยากใหพูดสื่อสารภาษาตางประเทศได เพราะบางครั้งติดตอกับชาวตางชาติเวลาออกหนวยลง

พ้ืนท่ี อาน,แปล เพ่ือเขาถึงเครื่องมือ เครื่องใชจากตางประเทศ 

 5. ท่ีทํางานยังรับวุฒิ ปวช ม.6 เรายังไมสามารถใหเงินเดือนในวุฒิ ป.ตรีได 

 6. บัณฑิตเปนคนสนุกสนานราเริง เฮฮา มนุษยสัมพันธดี เก่ียวกับการใชชีวิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 1. เปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถดี คิดสรางสรรคในงานดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 1. บัณฑิตจบใหมตองรูจักการเรียนรูสิ่งใหมตองานท่ีตนเองรับผิดชอบ ตัวอยางเชน บัณฑิตจบใหม

สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจะไมมีประสบการณในการทํางาน จึงตองเรียนรูและประยุกตใชภาควิชาท่ีเรียน

มาใหเขากับงานท่ีทํา 

 2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายไดดี 

สาขาวิชาฟสิกส 

 1. บัณฑิตมีความรูความสามารถในดานการนําความรูและความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานได

อยางเต็มประสิทธิภาพ มีทักษะในดานตางๆมาปรับใชในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

และมีความรูทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานดีมาก 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 1.. บัณฑิตมีพฤติกรรมดี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

      1. บัณฑิตมีความอดทน ขยันและมีวินัย ชอบชวยเหลือเพ่ือรวมงานใสใจรายละเอียด และมีความ

กระตือรือรนพรอมท่ีจะเรียนรูงานตลอดเวลา 

      2. บัณฑิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับสาธารณสุขไดเปนอยางดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการบัญชี 

   1. สามารถนําความรูท่ีศึกษามาประยุกตใชกับงานท่ีทําไดดี 

   2. เปนผูมีภาวะผูนําและความคิดกาวไกลในการปฏิบัติงาน 

   3. มีความซ่ือสัตยสุจริต รักษาระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

       1. ควรฝกใหมีวินัย ความรับผิดชอบ ตลอดจนความทุมเทใหกับงาน     

       2.  มีความรับผิดชอบและเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี มีความสามารถในการทํางานดานจัดซ้ือได  

       3.  วิชาการเปนสิ่งสําคัญ แตสิ่งสําคัญยิ่งกวา คือคุณธรรม จริยธรรม การใชชีวิตในสังคมปจจุบัน

รวมกับผูอ่ืนเปน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

สาชาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1. เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

2. มีความขยัน อดทน สามารถทํางานกับเพ่ือรวมงานไดดี มีความคิดเปนของตนเอง 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
1. มีความขยัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2. มีความเปนผูนํา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 1. เพ่ิมเติมความขยันเพ่ือพัฒนางานและศึกษาหาขอมูลของงานเพ่ือนํามาพัฒนาความรูใหงานบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
     2. เพ่ิมเติมความกลาแสดงออก 
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น และขอเสนออ่ืนๆ เกี่ยวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

 1. ยิ้มแยมแจมใสราเริง มีความกระตือรือรน เอาใจใสหนาท่ีการงานดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน

รวมงาน 

 2. บัณฑิตจะตองมีความซ่ือสัตย อดทน ขยันหม่ันเพียร เปนนักปฏิบัติ พรอมพัฒนาตนเอง และมี

ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคม 

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

 1. มีการเรียนรูพรอมท่ีจะเรียนรูงานท่ีสอน และรับฟงเพ่ือนํามาปฏิบัติงานไดอยางดี และมี

ประสิทธิภาพ มีความอดทนในการเรียนรูงาน 

 2.คิดดี ทําดี มีวินัย 

 3. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดดี มีความคลองแคลว ไหวพริบดี ขยันอดทน 

และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ถาไดรับการพัฒนาและสงเสริม เพ่ิมเติมจะมีทักษะ และความชํานาญดีข้ึนไป 

 4. บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดอยางเหมาะสม 

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 1. มุงม่ันในการพัฒนางานในหนาท่ี รับผิดชอบ เสียสละ มีจิตอาสา คิดคนงานสมํ่าเสมอ 

 2. บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับ

เปาหมายของบริษัทเสมอ 

สาขาวิชานิติศาสตร  

 1. ความออนนอมถอมตน 

 2. ตองการใหขวนขวายเก็บเก่ียวประสบการณรอบดานมากกวาการเรียนรูอยางเดียว 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 1. อัตลักษณอาจเปนรูปแบบท่ีหลอหลอมมา ตางท่ีตางอัตลักษณ ดังนั้นควรมีการหาความลงตัวหรือ

การละลายพฤติกรรม 

 2. เปนคนมีน้ําใจ แตยังไมไดบรรจุเขาทํางาน เพราะวุฒิไมตรงกับสายงาน แตลักษณะบัณฑิตมีความ

มุงม่ันดี 

 3. ยังไมไดใชความรูในงานหลักสูตรโดยตรง เพราะยังทํางานในตําแหนงพนักงานขับรถ  

(สัญญาจางรายป) ขณะนี้อยูในระหวางใชทุนใหกับตนสังกัด (โครงการ รป.ป.) (จ.-ศ.) 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  1.เปนบัณฑิตท่ีมีความซ่ือสัตย เปนผูมีสวนรวมดีกับองคกร นําพาวัฒนธรรม สวมใสผาไทยเพ่ือสืบ

สานวัฒนธรรมไทย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม  

 1. บัณฑิตมีความขยันและชอบเรียนรูสิ่งใหมหรือเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย และรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะของผูอ่ืน แสะสารมารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอในเรื่องตางๆตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน

ไดเปนอยางดี 

 2. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ควรปรับทักษะดานอ่ืนๆกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือเสรอมสราง

พัฒนาการมาใชกับงานไดทุกงาน เพ่ือการเจริญกาวหนาในหนาท่ีตอไป 

สาขาสถิติประยุกต 

 1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและเครารพตอผูบังคับบัญชา 

 2. มีความอดทนและปรับตัวเขากับรูแบบการทํางานตามนโยบายของบริษัทไดดีปฏิบัติงานไดเปน

อยางดีมีประสิทธิภาพ 

 3. มีความคิดสรางสรรคและนําความรูท่ีไดเรียนมาปรับใชกับงานไดอยางดี 

 4. สามารถปฏิบัติงานไดดีในฐานนะพนักงานและมีความเขาใจในการทํางานเปนทีมไดดี 

สาขาสาธารณสุขศาสตร 

 1. บัณฑิตมีความขยัน อดทนสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จไดเปนอยางดี และมีน้ําใจตอ

เพ่ือนรวมงาน 

 2. บัณฑิตมีความสุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

 1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายไดดี       

 2. สุภาพ มารยาทดี เชื่อฟงคําสั่งสอนของผูบังคับบัญชา     

 3. เกณฑ ในการรับพนักงานเบื้องตน  

  - จบการศึกษาดานบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร   

   - ชอบการขาย มีมนุษยสัมพันธดี  

  - เนนการบริการ       

  4. ภาพรวมดีมาก เพียงแตเติมคุณลักษณอีกเล็กนอยจะดียิ่งข้ึน     
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 5. สามารถแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายไดดีและแกไขปญหางานเฉพาะหนาได        

 6. เรียนรูงานไดเร็ว ชวยเหลืองานเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี      

 7. นําความรูท่ีเรียนมา มาใชกับงานอยางเหมาะสม       

 8. เปนคนเกง มีความรอบรู มีไอเดียการจัดการใหมมานําเสนอไดดี หากอยูกับองคกรไหนนาน ๆ จะ

เปนบุคลากรท่ีดีและเจริญเติบโตในหนาท่ีการงานไดอยางดี 

สาขาวิชาการตลาด  

   1. เปนบุคคลท่ีสามารถปรับตัวในการทํางานไดเปนอยางดี 

   2. ขยัน ซ่ือสัตย สูงาน 

   3.  ออนนอมถอมตน 

   4. พัฒนาตัวเองไดเปนอยางดี 

   5. เปนผูท่ีพรอมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา 

   6. มีความรูในศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี 

   7. มีทักษะทางดานการขาย   
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บทที่ 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน      

ปการศึกษา 2558 ไดประมวลเอกสารประกอบกับการประเมินการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช

แบบสอบถาม ดังท่ีไดเสนอมาขางตน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเหลานี้ประกอบการวิเคราะหวิจัย โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เพ่ือศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558  และรวบรวม

ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในดานตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลกลับมา

ทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป 

1.  สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 

 จากการศึกษาพบวาในระดับปริญญาตรีสวนใหญผูใชบัณฑิตอยูในหนวยงานราชการจํานวน 283 คน 

คิดเปนรอยละ 40.84 รองลงมาคือ องคกรเอกชน จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 38.10 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

66 คน คิดเปน 9.52 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 47 คน คิดเปน 6.78  และอ่ืน ๆ 33 คน คิดเปน 4.76 ในระดับ

ปริญญาโทผูใชบัณฑิตอยูในหนวยงานราชการ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 76.27 รองลงมาธุรกิจสวน 6 คน 

คิดเปน 10.17 รัฐวิสาหกิจ 4 คน คิดเปน 6.78 องคกรเอกชน 3 คน คิดเปน 5.08 และอ่ืน ๆ 1 คนคิดเปนรอย

ละ 1.69 ในระดับปริญญาเอกผูใชบัณฑิตรอยละ 100 ทํางานอยูในหนวยงานราชการ  และพบวาในระดับ

ปริญญาตรีสวนใหญผูใชบัณฑิตมีตําแหนงเปนผูจัดการ จํานวน 157 คน คิดเห็นรอยละ 22.66 รองลงมาเปน

ตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 22.08 รองมาเปนตําแหนงรองผูจัดการ 152 คน      

คิดเปนรอยละ 21.93 รองมาตําแหนงหัวหนาแผนก/ฝาย 142 คน คิดเปนรอยละ 20.49 เปนเจาของกิจการ 

47 คน คิดเปนรอยละ 6.78 และสุดทายเปนตําแหนงอ่ืนๆ 42 คน คิดเปนรอยละ 6.06  

 ตอนท่ี 2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปการศึกษา 2558 

 จากการวิจัยพบวาการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ      

ในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 และสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก โดยจําแนกเปนคณะไดดังนี้   

คณะครุศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.26 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.64 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้  ระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  ระดับปริญญา
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โท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 อยูในระดับความพึงพอใจมาก      

ระดับปริญญาเอก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 อยูในระดับความพึง

พอใจมาก  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.20 คะแนน และมีสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับ

ดังนี้ ระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 อยูในระดับความ

พึงพอใจมาก ในระดับปริญญาโท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.13 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ ระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาการจัดการ มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.21 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.66 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ ระดับ

ปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ในระดับปริญญาโท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 อยูในระดับความ     

พึงพอใจมาก  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.93 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้  

ระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความพึง

พอใจมาก ระดับปริญญาโท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.17 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้  ระดับ

ปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

จากการศึกษาอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558  ใน

ภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก โดยจําแนกเปนคณะไดดังนี้   

คณะครุศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.47 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.59 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ระดับปริญญา

โท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และใน
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ระดับปริญญาเอกมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 อยูในระดับความ       

พึงพอใจมากท่ีสุด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.30 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้

ระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับความ      

พึงพอใจมาก ระดับปริญญาโทมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คณะวิทยาศาสตรมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.19 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ ระดับปริญญาตรีมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

คณะวิทยาการจัดการ มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.26 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.78 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ ระดับ

ปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

ระดับปริญญาโทมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 คะแนน และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ 

ระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 อยูในระดับความพึง

พอใจมาก ระดับปริญญาโทมีมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 อยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.19 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.72 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยจําแนกเปนคาคะแนนในแตระดับดังนี้ ระดับ

ปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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2.อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558     

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาในแตละดานนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับมากทุกประเด็น คาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน             

โดยสอดแทรกในรายวิชาในแตละหลักสูตร อีกท้ังมีการดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาทุกชั้นปได

เขารวมกิจกรรม ครบท้ัง 5 ดาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังในระดับคระ และระดับ

มหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นักศึกษา ซ่ึงถือวาคุณธรรมจริยธรรม เปนพ้ืนฐานของการเปนคนดี และเพ่ือพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ตอไป จนทํา

ใหผลการประเมินในดานนี้มีคาคะแนนสูงสุด ซ่ึงจากผลงานวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัย ของธีระศักดิ์  ดาแกว

(2553) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2551-2552 พบวาลักษณะท่ีผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระดับมาก คือ เปนผูนํา และ      

ผูตามท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกัน ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี รับฟงความคิดเห็นของ

ผูรวมงานในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และใชเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในเชิงลึก หรือเชิงคุณภาพใหมากข้ึน

นอกเหนือจากเชิงการสํารวจเพียงอยางเดียว เชน การสนทนากลุม หรือการลงไปสอบถาม การสัมภาษณ

พบปะกับผูใชบัณฑิตโดยตรง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียด ชัดเจน และเปนจริงมากข้ึน  
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     แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานผลการเรียนรู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย   

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม   

ปการศึกษา 2558 

คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสอบถามถงึความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ที่มีตอ

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันจะเปนผลสะทอนกลับใหทางมหาวิทยาลัยไดแกไข 

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามตอไปในอนาคต จึง

ใครขอความรวมมือทานสละเวลาอันมีคายิ่งตอบคําถามใหครบถวน และตรงตามความเปนจริงมาก

ที่สุด 

แบบสอบถามฉบับน้ีม ี5 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1   ขอมูลเบื้องตน 

 ตอนที่ 2   ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา    

                        แหงชาติ 

 ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

          ตอนที่ 4   ความคดิเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของบัณฑติ 

          ตอนที่ 5   ความคดิเห็น และขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับอัตลักษณของบัณฑติ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน � หนาขอความซึ่งตรงตามความเปนจรงิ และ/หรอืเตมิขอความ

ลงในชองวางตามความเหมาะสมในขอกําหนด 

1. ชื่อบัณฑิต______________________________________________________________________สําเร็จ

การศึกษาจากคณะครุศาสตร        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

2. ลักษณะของหนวยงาน ชื่อ

หนวยงาน________________________________________________________________________ 

2.1 � หนวยงานราชการ          2.2 � รัฐวสิาหกจิ 

2.3 � องคกรเอกชน               2.4 � ธุรกจิสวนตัว    2.5 � อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ___________  

3. ผูใหขอมูล ชื่อ-สกุล_______________________________________________________________ 

 เบอรโทร____________________อเีมล_______________________________________________  

 3.1 � เจาของกจิการ  3.2 � ผูอํานวยการ   3.3� ผูจัดการ 

 3.4� รองผูจัดการ  3.5 � หัวหนาแผนก/ฝาย  3.6 � อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ _________ 

4. สิ่งที่เปนนโยบายแรกในการพจิารณารับพนักงานของทาน ไดแก 

 4.1 � สถาบันการศกึษา          4.2 � บุคลกิภาพ               4.3 � สาขาวิชาที่

สําเร็จการศกึษา 

 4.4 � ความสามารถพเิศษ        4.5 � สถานภาพ      4.6 � อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ________  

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหีนาท่ีในการผลติบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม จึงอยากทราบ

วาหนวยงานของทานมีความตองการบัณฑิตในสาขาใด____________________________________ 

และคุณลักษณะบัณฑิตแบบใด__________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความคดิเห็น/พฤตกิรรมที่แสดงออก

ของบัณฑติมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = นอย          1 = นอยที่สุด 

ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

1.  ดานคุณธรรมจรยิธรรม   

   1) มีความเขาใจ ช่ืนชม และเห็นคุณคาของการ

นําคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในการประกอบ

วชิาชีพ 

     

   2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ที่

กําหนดโดยองคกรวชิาชีพ 

     

   3) สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินดาน

คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณ

วิชาชีพโดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม และปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ด ี

     

2. ดานความรูความสามารถทางดานวชิาการตามลักษณะงานในสาขา 

   1) มีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักใน

คุณคา และสามารถประยุกตใชความรูในวชิาชีพ 

     

   2) มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพและกับ

ทฤษฎใีนศาสตรเฉพาะ 

     

   3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน

วชิาชีพ 

     

3. ดานทักษะทางปญญา 

   1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ      
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ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชกับการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเรยีน 

   2) สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการ

จัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอนเสนอทางออก

และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

     

   3 )  มีความ เป น ผู นํ าทางปญญาในการคิ ด

พัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมี

วสิัยทัศน 

     

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

   1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

     

   2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอ

การแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวาง

กลุมผูเรยีนอยางสรางสรรค 

     

  3) มีความสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่น เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอ

สวนรวมทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 

     

5. ดานทักษะการคิดวเิคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูล      
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ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

สารสนเทศที่ไดรับอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิง

สถติหิรอืคณติศาสตร ภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน 

   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการ

ประมวลผลแปลความหมายและเลือกใชขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานที่รับผิดชอบ

โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด ี

     

   3 )  มี ความสามารถ ในการสื่ อสารอย างมี

ประสทิธภิาพ ทัง้การพูด การเขียนและการนําเสนอ

ดวยรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

     

   4) มทีักษะและความรูภาษาอังกฤษหรอื

ภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

     

6. ดานทักษะการจัดการเรยีนรู      

   1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มี

รูปแบบหลากหลายทั้ ง รูปแบบที่ เปนทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ

รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 

     

   2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับ

ผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และ

ผูเรยีนที่มคีวามตองการพเิศษอยางมนีวัตกรรม 
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ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

   3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู ใน

วชิาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 

     

   4)  สามารถประสานความรวมมือระหวาง

ครอบครัว โรงเรยีน และชุมชนในการจัดการศกึษา 

     

ตอนท่ี 3 ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอตัลักษณของบัณฑิต 

อัตลักษณของบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม คือ บัณฑิตนักปฏบิตัิ  ซือ่สตัย อดทน 

พรอมพัฒนาตน 

บัณฑิตนักปฏบิตัิ คอื บัณฑติที่ผานกระบวนการเรยีนรูจนเกดิความรู ความเขาใจ นําไปสูการ

คดิวเิคราะห สังเคราะหและปฏบิัตติามวธิกีาร ขัน้ตอนตามศาสตรที่เรยีนรู คําวา “บัณฑตินักปฏบิัตจิงึ

เปนผลการเรยีนรู (Learning Outcome) ทีเ่กดิจากการพัฒนาทักษะดานความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพนัธระหวางบุคคลและทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ” 
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ซื่อสัตย คอื พฤตกิรรมที่แสดงออกถงึความตรงตอหนาที่ ตรงตอวนิัย ไมคดโกง  

อดทน  คอื พฤตกิรรมที่แสดงออกถงึการรักษาใจ กาย วาจาใหนิ่ง สํารวมอยูในทางที่ด ีไมวาจะ

ถูกกระทบดวยสิ่งที่พงึปรารถนาหรอืไมพึงปรารถนาก็ตาม มคีวามม่ันคงหนักแนนทางอารมณ ไม

หวั่นไหวทัง้นี้ “ซื่อสัตย อดทนเกดิไดจากการพัฒนาทักษะดานคุณธรรม จรยิธรรม” 

พรอมพัฒนาตน คอื พฤติกรรมที่แสดงออกถงึความพรอมที่จะรับรู(รูฟง) นําไปสู รูสกึ รูจํา รู

คดิ และรูทําบนฐานของปญญา ซึ่งเปนทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ซึง่คําวา 

“พรอมพัฒนาตน” ตองใชทักษะกระบวนการทัง้หมดในการพัฒนา คอื ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพนัธระหวางบุคคล และทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับความคดิเห็น/พฤตกิรรมที่แสดงออก

ของบัณฑติมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = นอย          1 = นอยที่สุด 

ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

1.  บัณฑิตนักปฏบิัต ิ  

   1.1 ใชความรูตามสาขาวิชาที่เรยีนจบมาไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

     

   1.2 นําความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการทํางาน      

   1.3 วเิคราะหและแกปญหาที่เกดิขึ้นในงานได

อยางเหมาะสม 

     

   1.4 รูทันขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยใีหม ๆ 
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ความคิดเห็น/พฤตกิรรม 

คะแนนการประเมนิ 

1 

(นอย

มาก/ไม

บอย

เลย 

2 

(นอย/ 

  ไม

บอย 

3 

(ปาน

กลาง     

    /

บอย 

4 

(มาก/ 

บอย

มาก 

5 

(มาก

ท่ีสุด/

บอย

ท่ีสุด 

2. ซื่อสัตย  อดทน      

  2.1. ช่ือสัตยตอหนาที่ที่ไดรับ       

  2.2 สํารวมกาย วาจาและใจในสถานการณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 

     

3.พรอมพัฒนาตน 

   3.1 รับฟงความคดิเห็นของผูรวมงาน      

   3.2 พรอมเรยีนรูสิ่งใหมเพื่อนําไปสูการพัฒนา

องคกร 

     

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับอัตลักษณของบัณฑิต 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................. 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืตอบแบบสอบถาม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม 
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ประวัติผูวิจัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวหนาโครงการ 

 

ช่ือ-นามสกุล    :  นันทนภัส  สุมยง 

ตําแหนง    :  นักวิชาการศึกษา  

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย   :  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน 

             คุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษา     :  ปริญญาตรี   

สถานท่ีติดตอ    : 38/1  หมู 2 ต.จอมทอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

      65000 

094-4269293 

Nannapat_soom@hotmail.com 
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ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการศึกษาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ  

คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 

คาคะแนน 

เฉลี่ยเต็ม 5 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

X SD X SD X SD  

คณะครุศาสตร 173 4.34 0.61 4.56 0.56 4.61 0.53 4.47 

ระดับปริญญาตรี 123 4.35 0.62 4.59 0.58 4.67 0.53 4.49 

ภาษาไทย * - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 23 4.08 0.58 4.61 0.57 4.72 0.45 4.37 

สังคมศึกษา 13 4.56 0.50 4.46 0.75 4.62 0.49 4.55 

พลศึกษา 11 4.52 0.51 4.59 0.49 4.64 0.48 4.57 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 20 4.29 0.56 4.53 0.59 4.75 0.54 4.46 

คณิตศาสตร 15 4.60 0.49 4.93 0.25 4.93 0.25 4.77 

ดนตรีศึกษา 7 4.32 0.77 4.79 0.41 4.71 0.45 4.54 

การศึกษาปฐมวัย 34 4.33 0.69 4.47 0.61 4.49 0.63 4.40 

ระดับปริญญาโท 48 4.31 0.58 4.49 0.50 4.46 0.50 4.39 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู * - - - - - - - - 

เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือการพัฒนาฯ - - - - - - - - 

หลักสตูรและการสอน 5 4.00 0.46 4.20 0.40 4.40 0.49 4.15 

การบริหารการศึกษา 40 4.30 0.58 4.50 0.50 4.44 0.50 4.38 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 4.92 0.29 4.83 0.37 4.87 0.37 4.88 

ระดับปริญญาเอก 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
150 4.30 0.68 4.32 0.61 4.30 0.72 4.30 

ระดับปริญญาตรี 144 4.30 0.69 4.30 0.61 4.28 0.73 4.29 

ภาษาไทย 12 4.58 0.50 4.33 0.69 4.25 0.60 4.44 

ภาษาอังกฤษ 10 4.35 0.66 3.85 0.36 4.40 0.66 4.24 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 4.56 0.62 3.88 0.70 4.56 0.50 4.39 

ภาษาญี่ปุน 9 3.67 0.59 4.28 0.80 4.00 0.82 3.90 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 

คาคะแนน 

เฉลี่ยเต็ม 5 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

X SD X SD X SD  

ภาษาจีน 4 3.56 0.63 4.75 0.43 4.13 0.78 4.00 

การพัฒนาชุมชน 21 3.88 0.70 4.50 0.59 4.40 0.49 4.17 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 
9 3.97 0.90 4.56 0.50 4.50 0.50 4.26 

ดนตรสีากล 5 4.20 0.95 4.50 0.67 4.50 0.67 4.35 

นิติศาสตร 12 4.52 0.62 4.13 0.53 4.25 0.78 4.35 

รัฐประศาสนศาสตร 54 4.44 0.53 4.38 0.49 4.19 0.84 4.36 

ระดับปริญญาโท 6 4.46 0.51 4.67 0.47 4.58 0.49 4.56 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 6 4.46 0.51 4.67 0.47 4.58 0.49 4.56 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 83 4.04 0.63 4.34 0.57 4.33 0.54 4.19 

ระดับปริญญาตรี 83 4.04 0.63 4.34 0.57 4.33 0.54 4.19 

เคม ี 6 4.17 0.38 4.25 0.43 4.17 0.37 4.19 

ฟสิกส 4 4.00 0.37 4.25 0.66 4.38 0.70 4.16 

ชีววิทยา 9 3.94 0.86 4.67 0.47 4.67 0.47 4.31 

จุลชีววิทยา 5 4.00 0.46 4.00 0.45 4.20 0.40 4.05 

คณิตศาสตร 2 4.75 0.46 4.25 0.83 4.25 0.83 4.50 

สถิติประยุกต 2 5.00 0.00 4.75 0.43 5.00 0.00 4.94 

วิทยาการคอมพิวเตอร 12 3.98 0.64 4.50 0.50 4.33 0.47 4.20 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3.70 0.47 3.90 0.54 3.80 0.40 3.78 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 7 4.04 0.58 4.14 0.52 4.12 0.52 4.09 

สาธารณสุข 23 4.13 0.59 4.41 0.57 4.37 0.53 4.26 

คหกรรมศาสตร 8 3.75 0.67 4.25 0.43 4.31 0.46 4.02 

คณะวิทยาการจัดการ 248 4.11 0.76 4.42 0.72 4.42 0.69 4.26 

ระดับปริญญาตรี 245 4.11 0.76 4.42 0.72 4.42 0.69 4.26 

การบัญชี 44 4.10 0.73 4.59 0.60 4.64 0.55 4.36 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 16 4.38 0.55 4.84 0.36 4.72 0.45 4.58 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 

คาคะแนน 

เฉลี่ยเต็ม 5 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

X SD X SD X SD  

การตลาด 27 4.67 0.47 4.72 0.45 4.70 0.46 4.69 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 3.69 0.48 3.88 0.33 4.00 0.00 3.81 

นิเทศศาสตร 15 4.00 0.86 4.40 0.49 4.30 0.46 4.18 

การจัดการ 55 3.90 0.74 4.15 0.87 4.20 0.8 4.04 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 23 3.74 0.69 4.09 0.78 4.00 0.69 3.89 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 61 4.16 0.82 4.47 0.71 4.46 0.71 4.31 

ระดับปริญญาโท 3 4.42 0.51 4.17 0.37 4.67 0.47 4.42 

การจัดการประยุกต 3 4.42 0.51 4.17 0.37 4.67 0.47 4.42 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 
27 3.72 0.81 4.24 0.66 4.17 0.74 3.96 

ระดับปริญญาตรี 25 3.64 0.77 4.20 0.66 4.12 0.74 3.90 

สัตวศาสตร 6 3.50 0.98 4.33 0.62 4.17 0.90 3.88 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม* - - - - - - - - 

เกษตรศาสตร 5 4.00 0.32 4.40 0.49 4.40 0.49 4.20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
11 3.39 0.65 3.95 0.64 3.82 0.65 3.64 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3 4.25 0.75 4.50 0.76 4.67 0.47 4.42 

ระดับปริญญาโท 2 4.75 0.46 4.75 0.43 4.75 0.43 4.75 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
2 4.75 0.46 4.75 0.43 4.75 0.43 4.75 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 73 3.98 0.74 4.38 0.65 4.42 0.61 4.19 

ระดับปริญญาตรี 73 3.98 0.74 4.38 0.65 4.42 0.61 4.19 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 8 3.91 0.69 4.25 0.83 4.31 0.77 4.09 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49 4.09 0.73 4.46 0.61 4.48 0.61 4.28 

เซรามิกส 5 3.65 0.49 4.30 0.46 4.30 0.46 3.98 

คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2 4.00 0.53 5.00 0.00 4.25 0.43 4.31 

วิศวกรรมโลจสีติกส 9 3.64 0.87 4.00 0.67 4.33 0.47 3.90 
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คณะ/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   

 

คาคะแนน 

เฉลี่ยเต็ม 5 

จํานวน

บัณฑิตท่ี

ไดรับการ

ประเมิน 

บัณฑตินัก

ปฏบิัต ิ  

ซื่อสัตย 

อดทน 

พรอม 

พัฒนาตน 

X SD X SD X SD  

ระดับปริญญาโท - - - - - - - - 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม* - - - - - - - - 

ระดับปริญญาตร ี 693 4.15 0.72 4.40 0.66 4.41 0.66 4.28 

ระดับปริญญาโท 59 4.34 0.57 4.50 0.50 4.49 0.50 4.42 

ระดับปริญญาเอก 2 4.88 0.35 4.75 0.43 4.75 0.43 4.81 

ระดับมหาลยั  754 4.17 0.72 4.41 0.65 4.42 0.65 4.29 
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