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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1. หลกัการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลศรีวิชัยมีอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตนักปฎิบัติ” เน้นความเป็นบัณฑิตที่มี
ความมรู้ความสามารถในทักษะปฎิบัติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลความสาเร็จของการผลิตบัณฑิต เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ โดยการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยใช้ใน
การวางแผนบริหารจัดการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถผลิตบัณฑิตของ
แต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และสามารถจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2“คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา” และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ และเพ่ือประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาตามสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(กพร.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ตลอดจนการน าผลงานวิจัยมาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การส ารวจ 
 1. เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา  โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐกับภาคเอกชนต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยในปี การศึกษาที่ประเมิน  
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนความต้องการให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 1) มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลรายงานการวิจัย ที่แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2) มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน  เพ่ือนา
ข้อมูลมาทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในมุมมองของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และเป็นที่พึงพอใจของทุกองค์กรในตลาดแรงงานต่อไป 
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 3) มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา (บัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการ 
ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 31 พฤษภาคม ในปีถัดไป) 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถานประกอบการฝ่ายบุคคล/
ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอ านาจในการบริหาร ให้ค าแนะตักเตือน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หรือเป็นผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยอมรับ พอใจ ของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง ลักษณะที่พึงมีในตัวบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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บทที ่2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจ า ปีการศึกษา ซึ่งมีเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัอุดมศึกษา 
 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 
2.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดประเด็นการประเมินด้านคุณภาพ
บัณฑิต ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 16.2 
 คุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตามคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือเป็นผู้ใช้
ภาษาได้ดี ถูกต้องประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้
และความสามารถแปรความคิด เป็นการกระทา ได้ส าเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้มีทักษะ
และภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตส านึกและภูมิธรรมในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติตามตัวบงชี้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค าอธิบาย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd. หรือThai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตปริญญาตรีปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตกรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง  5 ด้าน  
ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับโดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดโดย สมศ. หรือรวบรวมข้อมูล
โดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย 
 2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประ กันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ค าอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  
จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบันน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งแผนการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 
 1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี ของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน
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2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก  
เป็นต้น 
  2. ด้านความรู้ 
     มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านสาขาวิชา 
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ
ที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      สามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนขา้งซับซ้อนและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิก
ของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปรความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน า 
เสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ (อ้างจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 
 
 



แนวทางการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 6  

 

 2.2.2 คุณลักษณะของบัณฑิต 
  ค าอธิบายคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนด
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง “การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม” 
   1.1 คุณธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  1) ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 
  2) การประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 
  3) พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น 
  4) พิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความยุติธรรม และถูกต้อง 
  5) อ่ืนๆ 
   1.2 จริยธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  1) การควบคุมตนเอง 
  2) มีความซื่อสัตย์ และสุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
  3) มีความรับผิดชอบ 
  4) ความมีวินัย 
  5) พ่ึงตนเอง 
  6) ส ารวมทั้งกาย วาจา และใจ 
  7) อ่ืนๆ 
   1.3 จรรยาบรรณ พฤติกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น 
  1) มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น 
  2) รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
  3) มีความเสียสละ 
  4) ขยันในการท างาน 
  5) อ่ืนๆ 
 2. ด้านความรู้ หมายถึง “ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฏี และกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้” พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
 1) ระบุความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานได้ 
 2) สามารถตีความ ขยายความ แปลความ ย่อความ จับใจความได้ 
 3) สามารถนาความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ 
 4) อ่ืน ๆ 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง “ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม ่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน” พฤติกรรมที่เก่ียวข้องเช่น 
 1) มีความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ 
 2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และท างานท่ามกลางความกดดันได้ 
 3) สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองได้ 
 4) อ่ืน ๆ 

 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง“ความสามารถในการท างาน
เป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเอง” พฤติกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น 
 1) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กา หนดจนงานเสร็จเรียบร้อย แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 
 3) มีทักษะในการทา งานเป็นทีม เพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานหรือองค์กร 
 4) ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 
 5) รักษาสาธารณสมบัติ 
 6) อ่ืนๆ 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
“ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 1) มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปรผลวิเคราะห์ต่างๆ 
 2) มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง 
และสร้างสรรค์ 
 3) มีความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการแสวงหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร 
 4) อ่ืน ๆ 
 (อ้างจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554) 

2.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการที่เก่ียวข้อง 
 2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
จากความเข้าใจที่ลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยค าแนะน าแตเ่พียงเล็กน้อย 
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 3. ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
ต่างๆ 
 4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสาคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 
(อ้างจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 
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บทที่ 3  

วิธีการส ารวจข้อมูล 

 การส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจ าปีการศึกษา ได้ด าเนินการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถานประกอบการ ฝ่าย
บุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอ านาจในการบริหารให้ค าแนะน า
ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่ท างานใน
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ มีข้ันตอนการส ารวจดังนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามทีก่ าหนดโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
 (ตัวอย่างแบบสอบถามในภาคผนวก) 

3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะรวบรวมข้อมูลที่อยู่ของหน่วยงาน สถานประกอบการที่บัณฑิตได้ท างานอยู่จากระบบภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยทางคณะจัดท ารูปแบบให้สะดวกในการจัดส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ โดยด าเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีที่อยู่ชัดเจน และมีระยะเวลาให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับมาตามเวลาที่ก าหนด โดย
ก าหนดให้ไม่เกิน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และให้ทางคณะด าเนินการป้อนข้อมูลแบบส ารวจดังกล่าวเข้าใน
ระบบงานพัฒนาหลักสูตรและงานประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือทางส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลจัดส่งงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

http://arit.rmutsv.ac.th/
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ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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