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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นต่อไป  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจ คือ 
ผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11,715 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,613 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.30 
จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 2,408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.35 ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จ านวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระดับปริญญาโท จ านวน 155 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 21.59 และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.57 ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการส ารวจ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 
รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัด
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 1,328 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน 
จ านวน 1,077 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21 และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต 
ส่วนใหญ่มากกว่า 1 ปี จ านวน 2,252 คน คิดเป็นร้อยละ 86.18 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก 
  2.1.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที ่แสดงออก  อยู่ในระดับมาก 
(X =4.38) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก 
( X =4.36) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.64) ระดับปริญญาโท  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.51) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.83) 
  2.1.2 จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที ่แสดงออก อยู่ในระดับมาก 
(X =4.34) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก 
( X =4.33) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61) ระดับปริญญาโท  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.50) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.81) 
 2.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและ
ความคาดหวังในอนาคต 
  2.2.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.75) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.74) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85) ระดับปริญญาโท  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.84) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.84) 
  2.2.2 จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.73) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.73) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.84) ระดับปริญญาโท  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.83) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.83) 
 



ค 
 

3. ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3.1 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43 2) มีทักษะการศึกษา
ทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 522 คน คิดเป็นร้อยละ 19.98 และ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 
 3.2 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 1,286 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22  2) มีความสามารถ 
ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 
และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
 3.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 660 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26  2) มีความรับผิดชอบ 
จ านวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 524 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.05 
 3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ 1) บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=59) 2) ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต 
ได้มีคุณภาพ (n=39) 3) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ 
(n=27) 4) ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา (n=26) และ 5) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=25) 
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2.2 ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ                                   . 9 
2.3 ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานร่วมกับบัณฑิต                                              . 11 

3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

 

3.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก าหนด 7 ด้าน 

 
 
 
 

3.1.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย                                                    . 12 
3.1.2 ระดับปริญญาตรี                                                                    . 15 
3.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                                       . 18 
3.1.4 ระดับปริญญาโท                                                                    . 19 
3.1.5 ระดับปริญญาเอก                                                                  . 22 
 
 
 
 

 



จ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
3.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 

 

3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย                                                      . 23 
3.2.2 ระดับปริญญาตรี                                                                      . 25 
3.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                                       . 27 
3.2.4 ระดับปริญญาโท                                                                      . 28 
3.2.5 ระดับปริญญาเอก                                                                     . 30 

4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและ 
ความคาดหวังในอนาคต 

 

4.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการ 
และความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 

 

4.1.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย                                                        . 31 
4.1.2 ระดับปริญญาตรี                                                                      . 34 
4.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                                       . 37 
4.1.4 ระดับปริญญาโท                                                                      . 38 
4.1.5 ระดับปริญญาเอก                                                                     . 41 

4.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการ 
และความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 

 

4.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย                                                        . 42 
4.2.2 ระดับปริญญาตรี                                                                      . 44 
4.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                                       . 46 
4.2.4 ระดับปริญญาโท                                                                      . 47 
4.2.5 ระดับปริญญาเอก                                                                     . 49 

5. คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต                                           . 50 
6. คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต                                          . 52 

 



ฉ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
7. คุณลั กษณะของบัณฑิตที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิบั ติ งานในหน่ วยงาน

ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต                                                        . 
 

54 
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต   

8.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย                                                        . 56 
8.2 ระดับปริญญาตรี                                                             . 59 
8.3 ระดับปริญญาโท                                                              . 62 

บรรณานุกรรม                                                                               . 63 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก แบบสอบถามความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2558                     . 64 
ภาคผนวก ข ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง                                                           . 72 
ภาคผนวก ค  ผลการส า รวจความ พึงพอใจผู้ บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร  .                                                          
 

79 
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (3 หลักสูตร)                                           

1. ภาพรวมของสาขาวิชา                                                    . 81 
2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา       . 90 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์   . 97 
 2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ          . 104 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (10 หลักสูตร)                                  
 1. ภาพรวมของสาขาวิชา . 111 
 2. ระดับปริญญาตรี  
  2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  . 120 
 3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  แขนงวิชาหลักสูตร 
        และการสอน . 128 
 4. ระดับปริญญาโท  
  4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว 
       และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา . 135 
  4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและ 
       ประเมินผลการศึกษา วิชาเอกประเมินการศึกษา . 142 
  4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี 
       และสื่อสารการศึกษา . 149 
  4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา . 156 
  4.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตร 
       และการสอน . 163 
  4.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา . 170 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
 5. ระดับปริญญาเอก  
  5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ . 177 
  5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา . 183 

- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (7 หลักสูตร)  
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 189 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต . 199 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . 206 
 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต . 214 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ   
      วชิาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ . 222 
 2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง . 230 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . 237 
 3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 244 

- สาขาวิชานิติศาสตร์ (2 หลักสูตร)                                     
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 251 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต . 260 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต . 268 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (4 หลักสูตร)                        
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 275 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรแพทย์แผนไทย . 284 
 2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต . 292 
 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย 
       และความปลอดภัย . 300 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต . 307 



ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2 หลักสูตร)  

 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 315 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต . 323 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต . 330 

- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (2 หลักสูตร)                            
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 337 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ 
       และครอบครัว . 345 
 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหาร 
       และโภชนาการ วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ . 352 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา 
       ครอบครัวและสังคม . 359 

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ (3 หลักสูตร)  
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 367 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิค 
       ทางรัฐศาสตร์ . 376 
 2.2 หลักสูตรรั ฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ 
       ระหว่างประเทศ . 384 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต . 391 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (6 หลักสูตร)                       
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 399 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร . 408 
 2.2 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร . 416 



ญ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ . 424 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ 
       การเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร . 431 
 3.2 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริม 
       การเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร . 438 
 3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ . 445 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3 หลักสูตร)                                   
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 453 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต . 461 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต . 468 
 4. ระดับปริญญาเอก  
 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ . 475 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 หลักสูตร)                   
 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 483 
 2. ระดับปริญญาตรี  
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี 
       อุตสาหกรรม . 491 
 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการสื่อสาร . 498 
 3. ระดับปริญญาโท  
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี 
       อุตสาหกรรม . 505 
 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการสื่อสาร . 512 

 

  



ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 

รายการ หน้า 
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2 หลักสูตร)                               

 1. ภาพรวมสาขาวิชา . 519 
 2. ระดับปริญญาโท  
 2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร 
      การพยาบาล . 526 
 2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาล 
      เวชปฏิบัติชุมชน . 533 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



ฏ 

สารบัญตาราง 

รายการ หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามระดับการศึกษา      . 2 
ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                     . 3 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

ที่ตอบแบบสอบถามในภาพรวม                                          . 5 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับระดับ

ต าแหน่งในองค์กรในภาพรวม                                             .                                                                              7 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับประเภท

ของนายจ้างหรือสถานประกอบการในภาพรวม                             . 9 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะ
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บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาเอก 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

รายการ หน้า 
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บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาตรี 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน                                                       . 25 

ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตร
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

รายการ หน้า 
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ความคาดหวังในอนาตคในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละคุณวุฒิ 
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/ สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒิ เดียวกันมีมาตรฐานเทียบเคียงกันทั้งในระดับชาติและระดับสากล  โดยก าหนด
องค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการใช้ระบบการศึกษา
ทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับทุกคน  
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อการศึกษาทั้งในรูปแบบของเอกสารการสอน  
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยี และความต้องการ
ของผู้เรียน จึงได้มีประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สาขาวิชาใช้เป็นเกณฑ์และเป้าหมายในการด าเนินงานด้านหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ ตามค าขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ัน สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
โดยมีองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก าหนด 7 ด้าน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ ์
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
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 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 มอบหมายให้ส านัก
วิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยสะท้อนภาพจากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ ใช้ บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน  
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

กลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11,715 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 10,776 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 200 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 718 คน และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 21 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา 
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา 
โท 

ปริญญาเอก 

1. ศิลปศาสตร์ 1,001 - 6 5 1,012 
2. ศึกษาศาสตร์ 987 200 194 14 1,395 
3. วิทยาการจัดการ 3,963 - 162 - 4,125 
4. นิติศาสตร์ 1,252 - 89 - 1,341 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,052 - 61 - 1,113 
6. เศรษฐศาสตร์ 79 - 20 - 99 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 418 - 13 - 431 
8. รัฐศาสตร์ 703 - 23 - 726 
9. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 808 - 88 - 896 
10. นิเทศศาสตร์ 249 - 18 2 269 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 264 - 12 - 276 
12. พยาบาลศาสตร์ - - 32 - 32 

รวม 10,776 200 718 21 11,715 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ไปยังผู้ ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม แล้วส่งคืน
ทางไปรษณีย์ตอบรับภายใน 7 วันหลังจากได้รับแบบสอบถาม จ านวน 11,715 คน  
ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 2,613 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของจ านวนที่ส่งไป 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ 
วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
จ านวน 

ผู้ให้ข้อมูล 
จ านวนที่ได้รับคืน 
จ านวน ร้อยละ 

ผู้บังคับบญัชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

     

1. ระดับปริญญาตรี  
 แบบสอบถาม 

 
ส่งแบบสอบถาม
และรบัคืนทาง
ไปรษณีย ์

10,776 2,408 22.35 
2. ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
200 44 22.00 

3. ระดับปริญญาโท 718 155 21.59 
4. ระดับปริญญาเอก 21 6 28.57 

รวม   11,715 2,613 22.30 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง โดยข้อค าถามแต่ละข้อใช้มาตรประมาณ 
ค่า (Rating Scale) 5 ค่า โดยได้แปลค่าในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ (สุภมาศ  อังศุโชติ และ 
ชูชาติ พวงสมจิตร์, 2557) 
  1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
5 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 4.50 – 5.00 
4 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.50 – 4.49 
3 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.50 – 3.49 
2 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 1.50 – 2.49 
1 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.49  
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 1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
5 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต ระดับมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 4.50 – 5.00 
4 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต ระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.50 – 4.49 
3 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.50 – 3.49 
2 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต ระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 1.50 – 2.49 
1 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต ระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.49  

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอในรูปความเรียง 
 

ผลการส ารวจ 
ราย งาน ผลการส ารวจความ พึ งพอ ใจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา/ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 น าเสนอผลการส ารวจ ดังนี้ 
1. การตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 
5. คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
6. คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
7. คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ทั้ งนี้  รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ บั งคั บบั ญชา/ ผู้ ใช้ บั ณฑิ ต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร 
แสดงในภาคผนวก ค 



5 

 
 

1. การตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 
 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตร ี ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ส่งไป ตอบกลับ ส่งไป ตอบกลับ ส่งไป ตอบกลับ ส่งไป ตอบกลับ ส่งไป ตอบกลับ 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1. ศิลปศาสตร ์ 1,001 209 20.88 - - - 6 - - 5 - - 1,012 209 20.65 
2. ศึกษาศาสตร์ 987 227 23.00 200 44 22.00 194 49 25.26 14 5 35.71 1,395 325 23.30 
3. วิทยาการจัดการ 3,963 974 24.58 - - - 162 34 20.99 - - - 4,125 1,008 24.44 
4. นิติศาสตร ์ 1,252 219 17.49 - - - 89 12 14.61 - - - 1,341 232 17.30 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,052 172 16.35 - - - 61 10 16.39 - - - 1,113 182 16.35 
6. เศรษฐศาสตร์ 79 17 21.52 - - - 20 4 20.00 - - - 99 21 21.21 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 418 95 22.73 - - - 13 2 15.38 - - - 431 97 22.51 
8. รัฐศาสตร์ 703 158 22.48 - - - 23 7 30.43 - - - 726 165 22.73 
9. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 808 231 28.59 - - - 88 21 23.86 - - - 896 252 28.13 
10. นิเทศศาสตร์ 249 53 21.29 - - - 18 2 11.11 2 1 50.00 269 56 20.82 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 264 53 20.08 - - - 12 4 33.33 - - - 276 57 20.65 
12. พยาบาลศาสตร ์ - - - - - - 32 9 28.13 - - - 32 9 28.13 

รวม 10,776 2,408 22.35 200 44 22.00 718 155 21.59 21 6 28.57 11,715 2,613 22.30 
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 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 11,715 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,613 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.30  
โดยสาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 896 ฉบับ ตอบกลับ 
252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.13 และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 32 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.13 เท่าๆ กัน  
2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการจัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 4,125 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 1,008 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.44 และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 1,395 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 325 ฉบับ คิดเป็นร้อย 23.30 
 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ระดับปริญญาเอก จัดส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 21 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.57  2) ระดับปริญญาตรี จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 10,776 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,408 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 22.35  และ 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 200 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.00  
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 808 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 231 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.59  2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 3,963 ฉบับ ตอบกลับ 
จ านวน 974 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.58 และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 987 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 227 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.00 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 200 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.00  
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 12 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 23 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน  
7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.43 และ 3) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 32 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.13 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม 
จ านวน 2 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 14 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 5 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 

6 
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2. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 ระดับต าแหน่งในองค์กร 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับระดับต าแหน่งในองค์กรในภาพรวม 
 

ระดับต าแหน่งในองค์กร 
ระดับปรญิญาตร ี

(n=2,408) 
ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต (n=44) 
ระดับปรญิญาโท 

(n=155) 
ระดับปรญิญาเอก 

(n=6) 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

(n=2,613) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ 561 23.30 18 40.91 44 28.39 1 16.67 624 23.88 
2. ผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ 465 19.31 5 11.36 36 23.23 3 50.00 509 19.48 
3. ผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน 1,104 45.85 19 43.18 71 45.80 2 33.33 1,196 45.77 
4. บุคลากรทางศาสนา 12 0.50 - - - - - - 12 0.46 
5. เพื่อนร่วมงาน 203 8.43 2 4.55 3 1.93 - - 208 7.96 
6. ว่างงาน 1 0.04 - - - - - - 1 0.04 
7. ไม่ระบ ุ 62 2.57 - - 1 0.65 - - 63 2.41 
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จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.77 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 
509 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,104 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.85 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 561 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 465 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.31 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตร พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.18 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.36 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80
รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.39 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.23 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
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2.2 ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการในภาพรวม 
 

ประเภทของนายจ้างหรือ 
สถานประกอบการ 

ระดับปริญญาตรี 
(n=2,408) 

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=44) 

ระดับปริญญาโท 
(n=155) 

ระดับปริญญาเอก 
(n=6) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,613) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. หน่วยงานของรัฐ 1,148 47.68 42 95.45 133 85.80 5 83.33 1,328 50.82 
2. รัฐวิสาหกิจ 94 3.90 - - 7 4.52 - - 101 3.87 
3. บริษัทเอกชน 1,061 44.06 - - 15 9.68 1 16.67 1,077 41.21 
4. องค์กรทางศาสนา 23 0.96 2 4.55 - - - - 25 0.96 
5. สหกรณ ์ 8 0.33 - - - - - - 8 0.31 
6. เกษตรกรรม 1 0.04 - - - - - - 1 0.04 
7. มูลนิธิ/ องค์กรการกุศล/ นิติบุคคล 18 0.75 - - - - - - 18 0.69 
8. ไม่ระบุ 55 2.28 - - - - - - 55 2.10 
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จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัด
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 1,328 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน จ านวน 1,077 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.87 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 
1,148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.68 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน จ านวน 1,061 คน คิดเป็นร้อยละ 44.06 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 และรองลงมาสังกัดองค์กรทางศาสนา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.80 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และรองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
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 2.3 ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานร่วมกับบัณฑิต 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตในภาพรวม 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
ร่วมกับบัณฑิต 

ระดับปรญิญาตร ี
(n=2,408) 

ระดับระกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=44) 

ระดับปรญิญาโท 
(n=155) 

ระดับปรญิญาเอก 
(n=6) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,613) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 6 เดือน 106 4.40 2 4.55 8 5.16 - - 116 4.45 
2. 6 เดือน - 1 ปี 178 7.39 3 6.82 14 9.03 - - 195 7.46 
3. มากกว่า 1 ปี 2,074 86.13 39 88.63 133 85.81 6 100.00 2,252 86.18 
4. ไม่ระบ ุ 50 2.08 - - - - - - 50 1.91 

 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 2,252 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.18 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 2,074 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 86.13 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 39 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.63 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 85.81 
รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
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 3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
 3.1.1 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
  

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ 
(n=209) 

4.54 0.51 มาก
ที่สุด 

4.20 0.62 มาก 4.25 0.63 มาก 4.53 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.58 มาก
ที่สุด 

4.13 0.66 มาก 4.57 0.52 มาก
ที่สุด 

4.39 0.48 มาก 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=325) 

4.59 0.47 มาก
ที่สุด 

4.17 0.62 มาก 4.31 0.59 มาก 4.59 0.52 มาก
ที่สุด 

4.60 0.56 มาก
ที่สุด 

4.27 0.63 มาก 4.61 0.53 มาก
ที่สุด 

4.45 0.46 มาก 

วิทยาการจัดการ 
(n=1,008) 

4.51 0.51 มาก
ที่สุด 

4.14 0.61 มาก 4.25 0.64 มาก 4.49 0.56 มาก 4.55 0.58 มาก
ที่สุด 

4.13 0.66 มาก 4.49 0.58 มาก 4.37 0.50 มาก 

นิติศาสตร์ 
(n=232) 

4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

4.24 0.61 มาก 4.32 0.61 มาก 4.52 0.57 มาก
ที่สุด 

4.53 0.59 มาก
ที่สุด 

4.23 0.67 มาก 4.59 0.60 มาก
ที่สุด 

4.43 0.52 มาก 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ(n=182) 

4.53 0.52 มาก
ที่สุด 

4.20 0.61 มาก 4.24 0.62 มาก 4.49 0.57 มาก 4.53 0.59 มาก
ที่สุด 

4.16 0.61 มาก 4.49 0.57 มาก 4.37 0.49 มาก 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=21) 

4.53 0.58 มาก
ที่สุด 

4.24 0.66 มาก 4.25 0.75 มาก 4.50 0.63 มาก
ที่สุด 

4.51 0.60 มาก
ที่สุด 

4.32 0.60 มาก 4.51 0.66 มาก
ที่สุด 

4.41 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 
(n=97) 

4.53 0.45 มาก
ที่สุด 

4.03 0.74 มาก 4.18 0.64 มาก 4.46 0.57 มาก 4.56 0.49 มาก
ที่สุด 

4.08 0.67 มาก 4.48 0.57 มาก 4.34 0.47 มาก 

รัฐศาสตร์ 
(n=165) 

4.49 0.55 มาก 4.20 0.70 มาก 4.23 0.66 มาก 4.51 0.54 มาก
ที่สุด 

4.51 0.58 มาก
ที่สุด 

4.06 0.70 มาก 4.55 0.55 มาก
ที่สุด 

4.36 0.51 มาก 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=252) 

4.48 0.52 มาก 4.09 0.65 มาก 4.23 0.64 มาก 4.46 0.59 มาก 4.52 0.58 มาก
ที่สุด 

4.04 0.70 มาก 4.47 0.65 มาก 4.33 0.53 มาก 

นิเทศศาสตร์ 
(n=56) 

4.42 0.56 มาก 4.19 0.69 มาก 4.24 0.65 มาก 4.45 0.52 มาก 4.45 0.60 มาก 4.20 0.66 มาก 4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

4.36 0.50 มาก 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
(n=57) 

4.39 0.54 มาก 4.09 0.63 มาก 4.24 0.61 มาก 4.29 0.65 มาก 4.39 0.64 มาก 4.17 0.66 มาก 4.42 0.54 มาก 4.28 0.53 มาก 

พยาบาลศาสตร ์
(n=9) 

4.57 0.42 มาก
ที่สุด 

3.93 0.80 มาก 4.17 0.72 มาก 4.44 0.62 มาก 4.37 0.70 มาก 4.19 0.65 มาก 4.41 0.66 มาก 4.30 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,613) 

4.52 0.51 มาก
ที่สุด 

4.15 0.63 มาก 4.26 0.63 มาก 4.50 0.56 มาก
ที่สุด 

4.54 0.58 มาก
ที่สุด 

4.15 0.66 มาก 4.52 0.58 มาก
ที่สุด 

4.38 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (X =4.45) 2) สาขาวิชานิติศาสตร์ (X =4.43) และ 3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (X =4.41) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.54) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.52 เท่าๆ กัน) และ 
3) มีความรับผิดชอบ ( X =4.50) 

14 



15 

 
 

3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ 
(n=209) 

4.54 0.51 มาก
ที่สุด 

4.20 0.62 มาก 4.25 0.63 มาก 4.53 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.58 มาก
ที่สุด 

4.13 0.66 มาก 4.57 0.52 มาก
ที่สุด 

4.39 0.48 มาก 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=227) 

4.52 0.49 มาก
ที่สุด 

4.06 0.62 มาก 4.24 0.61 มาก 4.52 0.56 มาก
ที่สุด 

4.54 0.60 มาก
ที่สุด 

4.16 0.64 มาก 4.56 0.55 มาก
ที่สุด 

4.37 0.48 มาก 

วิทยาการจัดการ 
(n=974) 

4.51 0.51 มาก
ที่สุด 

4.13 0.61 มาก 4.25 0.65 มาก 4.49 0.56 มาก 4.55 0.58 มาก
ที่สุด 

4.13 0.66 มาก 4.49 0.58 มาก 4.36 0.50 มาก 

นิติศาสตร์ 
(n=219) 

4.53 0.54 มาก
ที่สุด 

4.23 0.61 มาก 4.31 0.62 มาก 4.51 0.58 มาก
ที่สุด 

4.51 0.60 มาก
ที่สุด 

4.22 0.68 มาก 4.58 0.61 มาก
ที่สุด 

4.41 0.52 มาก 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=172) 

4.53 0.50 มาก
ที่สุด 

4.20 0.60 มาก 4.25 0.61 มาก 4.48 0.57 มาก 4.53 0.57 มาก
ที่สุด 

4.16 0.60 มาก 4.49 0.56 มาก 4.38 0.48 มาก 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=17) 

4.46 0.61 มาก 4.16 0.68 มาก 4.15 0.77 มาก 4.43 0.66 มาก 4.45 0.62 มาก 4.25 0.63 มาก 4.43 0.70 มาก 4.33 0.59 มาก 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์ (n=95) 

4.52 0.45 มาก
ที่สุด 

4.02 0.75 มาก 4.17 0.64 มาก 4.45 0.58 มาก 4.55 0.50 มาก
ที่สุด 

4.06 0.66 มาก 4.47 0.57 มาก 4.33 0.47 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

รัฐศาสตร์ 
(n=158) 

4.50 0.56 มาก
ที่สุด 

4.21 0.71 มาก 4.23 0.67 มาก 4.51 0.54 มาก
ที่สุด 

4.50 0.59 มาก
ที่สุด 

4.08 0.71 มาก 4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

4.37 0.51 มาก 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=231) 

4.47 0.53 มาก 4.06 0.65 มาก 4.21 0.64 มาก 4.45 0.59 มาก 4.50 0.59 มาก
ที่สุด 

4.00 0.70 มาก 4.47 0.66 มาก 4.31 0.54 มาก 

นิเทศศาสตร์ 
(n=53) 

4.39 0.57 มาก 4.17 0.68 มาก 4.23 0.64 มาก 4.43 0.52 มาก 4.46 0.57 มาก 4.16 0.66 มาก 4.56 0.57 มาก
ที่สุด 

4.34 0.49 มาก 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
(n=53) 

4.35 0.53 มาก 4.07 0.64 มาก 4.23 0.62 มาก 4.26 0.66 มาก 4.37 0.66 มาก 4.14 0.66 มาก 4.40 0.54 มาก 4.25 0.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,408) 

4.51 0.51 มาก
ที่สุด 

4.14 0.63 มาก 4.24 0.64 มาก 4.49 0.56 มาก 4.53 0.58 มาก
ที่สุด 

4.12 0.66 มาก 4.51 0.58 มาก
ที่สุด 

4.36 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.36) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิติศาสตร์ ( X =4.41) 2) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (X =4.39) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X =4.48) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.53) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (X =4.51 เท่าๆ กัน) 
และ 3) มีความรับผิดชอบ ( X =4.49) 
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3.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออกในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=44) 

4.80 0.34 มาก
ที่สุด 

4.39 0.59 มาก 4.48 0.57 มาก 4.78 0.37 มาก
ที่สุด 

4.76 0.44 มาก
ที่สุด 

4.53 0.58 มาก
ที่สุด 

4.70 0.51 มาก
ที่สุด 

4.64 0.40 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=44) 

4.80 0.34 มาก
ที่สุด 

4.39 0.59 มาก 4.48 0.57 มาก 4.78 0.37 มาก
ที่สุด 

4.76 0.44 มาก
ที่สุด 

4.53 0.58 มาก
ที่สุด 

4.70 0.51 มาก
ที่สุด 

4.64 0.40 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.64) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลั กษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.64) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.80) 2) มีความรับผิดชอบ (X =4.78) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.76) 
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3.1.4 ระดับปริญญาโท 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาโท จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=49) 

4.70 0.37 มาก
ที่สุด 

4.44 0.46 มาก 4.44 0.47 มาก 4.69 0.40 มาก
ที่สุด 

4.69 0.45 มาก
ที่สุด 

4.53 0.45 มาก
ที่สุด 

4.74 0.42 มาก
ที่สุด 

4.60 0.33 มาก
ที่สุด 

วิทยาการ
จัดการ (n=34) 

4.58 0.49 มาก
ที่สุด 

4.24 0.55 มาก 4.36 0.48 มาก 4.49 0.51 มาก 4.40 0.55 มาก 4.30 0.54 มาก 4.55 0.55 มาก
ที่สุด 

4.42 0.46 มาก 

นิติศาสตร์ 
(n=13) 

4.81 0.33 มาก
ที่สุด 

4.51 0.48 มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 มาก
ที่สุด 

4.56 0.38 มาก
ที่สุด 

4.77 0.34 มาก
ที่สุด 

4.50 0.44 มาก
ที่สุด 

4.72 0.49 มาก
ที่สุด 

4.63 0.34 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=10) 

4.52 0.81 มาก
ที่สุด 

4.30 0.82 มาก 4.17 0.85 มาก 4.55 0.66 มาก
ที่สุด 

4.40 0.86 มาก 4.15 0.78 มาก 4.40 0.72 มาก 4.32 0.72 มาก 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=4) 

4.83 0.33 มาก
ที่สุด 

4.58 0.50 มาก
ที่สุด 

4.69 0.47 มาก
ที่สุด 

4.81 0.38 มาก
ที่สุด 

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

4.63 0.43 มาก
ที่สุด 

4.83 0.33 มาก
ที่สุด 

4.73 0.39 มาก
ที่สุด 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์ 
(n=2) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.67 0.00 มาก
ที่สุด 

4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

4.88 0.18 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.86 0.13 มาก
ที่สุด 

รัฐศาสตร์ 
(n=7) 

4.21 0.31 มาก 4.00 0.43 มาก 4.11 0.43 มาก 4.57 0.31 มาก
ที่สุด 

4.62 0.40 มาก
ที่สุด 

3.75 0.54 มาก 4.43 0.46 มาก 4.24 0.25 มาก 

 

19 



20 

 
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

สาขาวิชา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษาทางไกล ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=21) 

4.62 0.41 มาก
ที่สุด 

4.44 0.50 มาก 4.46 0.50 มาก 4.58 0.57 มาก
ที่สุด 

4.76 0.38 มาก
ที่สุด 

4.52 0.46 มาก
ที่สุด 

4.56 0.57 มาก
ที่สุด 

4.56 0.43 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์ 
(n=2) 

4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

4.33 0.94 มาก 4.13 1.24 มาก 4.63 0.53 มาก
ที่สุด 

4.00 1.41 มาก 4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.44 0.79 มาก 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(n=4) 

4.92 0.17 มาก
ที่สุด 

4.43 0.47 มาก 4.38 0.60 มาก 4.69 0.47 มาก
ที่สุด 

4.58 0.42 มาก
ที่สุด 

4.56 0.52 มาก
ที่สุด 

4.67 0.38 มาก
ที่สุด 

4.59 0.36 มาก
ที่สุด 

พยาบาล-
ศาสตร์ (n=9) 

4.57 0.42 มาก
ที่สุด 

3.93 0.80 มาก 4.17 0.72 มาก 4.44 0.62 มาก 4.37 0.70 มาก 4.19 0.65 มาก 4.41 0.66 มาก 4.30 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=155) 

4.65 0.44 มาก
ที่สุด 

4.35 0.55 มาก 4.39 0.53 มาก 4.60 0.48 มาก
ที่สุด 

4.60 0.53 มาก
ที่สุด 

4.41 0.54 มาก 4.62 0.52 มาก
ที่สุด 

4.51 0.43 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.51) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (X =4.86) 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (X =4.73) และ 3) สาขาวิชานิติศาสตร์ (X =4.63) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.65) 2) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (X =4.62) และ 3) มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.60 เท่าๆ กัน)  
 

 
21 



22 

 
 

3.1.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาเอก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=5) 

4.77 0.43 มาก
ที่สุด 

4.73 0.43 มาก
ที่สุด 

4.75 0.25 มาก
ที่สุด 

4.85 0.22 มาก
ที่สุด 

4.93 0.15 มาก
ที่สุด 

4.55 0.45 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.80 0.22 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์ 
(n=1) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=6) 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

4.78 0.40 มาก
ที่สุด 

4.79 0.25 มาก
ที่สุด 

4.88 0.21 มาก
ที่สุด 

4.94 0.14 มาก
ที่สุด 

4.63 0.44 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.83 0.21 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.83) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =5.00) และ 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.80) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (X =5.00) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.94) และ 3) มีความรับผิดชอบ (X =4.88) 
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 3.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 

 3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ (n=209) 4.54 0.45 มากที่สุด 4.20 0.62 มาก 4.39 0.53 มาก 4.54 0.45 มากที่สุด 4.13 0.66 มาก 4.36 0.49 มาก 
ศึกษาศาสตร์ (n=325) 4.59 0.44 มากที่สุด 4.17 0.62 มาก 4.44 0.49 มาก 4.59 0.44 มากที่สุด 4.27 0.63 มาก 4.41 0.47 มาก 
วิทยาการจัดการ 
(n=1,008) 

4.50 0.48 มากที่สุด 4.14 0.61 มาก 4.36 0.56 มาก 4.51 0.47 มากที่สุด 4.13 0.66 มาก 4.33 0.51 มาก 

นิติศาสตร์ (n=232) 4.55 0.51 มากที่สุด 4.24 0.61 มาก 4.44 0.57 มาก 4.54 0.51 มากที่สุด 4.23 0.67 มาก 4.40 0.52 มาก 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(n=182) 

4.51 0.50 มากที่สุด 4.20 0.61 มาก 4.35 0.55 มาก 4.51 0.49 มากที่สุด 4.16 0.61 มาก 4.34 0.49 มาก 

เศรษฐศาสตร์ (n=21) 4.52 0.60 มากที่สุด 4.24 0.66 มาก 4.36 0.67 มาก 4.51 0.58 มากที่สุด 4.32 0.60 มาก 4.39 0.58 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 
(n=97) 

4.50 0.44 มากที่สุด 4.03 0.74 มาก 4.31 0.56 มาก 4.51 0.43 มากที่สุด 4.08 0.67 มาก 4.29 0.49 มาก 

รัฐศาสตร์ (n=165) 4.51 0.49 มากที่สุด 4.20 0.70 มาก 4.37 0.56 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 4.06 0.70 มาก 4.33 0.52 มาก 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์(n=252) 

4.47 0.52 มาก 4.09 0.65 มาก 4.34 0.60 มาก 4.48 0.51 มาก 4.04 0.70 มาก 4.28 0.55 มาก 

นิเทศศาสตร์ (n=56) 4.46 0.49 มาก 4.19 0.69 มาก 4.38 0.55 มาก 4.46 0.48 มาก 4.20 0.66 มาก 4.34 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (n=57) 

4.36 0.52 มาก 4.09 0.63 มาก 4.31 0.52 มาก 4.37 0.52 มาก 4.17 0.66 มาก 4.26 0.53 มาก 

พยาบาลศาสตร์ (n=9) 4.50 0.48 มากที่สุด 3.93 0.80 มาก 4.27 0.67 มาก 4.47 0.50 มาก 4.19 0.65 มาก 4.27 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,613) 4.51 0.48 มากที่สุด 4.15 0.63 มาก 4.37 0.56 มาก 4.52 0.48 มากที่สุด 4.15 0.66 มาก 4.34 0.51 มาก 

 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก  
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.34) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (X =4.41) 2) สาขาวิชานิติศาสตร์ (X =4.40) และ 3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (X =4.39) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.52) 2) คุณธรรม จริยธรรม (X =4.51) และ 3) ทักษะทางปัญญา (X =4.37) 
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3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 

 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ (n=209) 4.54 0.45 มากที่สุด 4.20 0.62 มาก 4.39 0.53 มาก 4.54 0.45 มากที่สุด 4.13 0.66 มาก 4.36 0.49 มาก 
ศึกษาศาสตร์ (n=227) 4.53 0.47 มากที่สุด 4.06 0.62 มาก 4.38 0.51 มาก 4.53 0.47 มากที่สุด 4.16 0.64 มาก 4.33 0.48 มาก 
วิทยาการจัดการ (n=974) 4.50 0.48 มากที่สุด 4.13 0.61 มาก 4.35 0.57 มาก 4.51 0.47 มากที่สุด 4.13 0.66 มาก 4.32 0.51 มาก 
นิติศาสตร์ (n=219) 4.54 0.52 มากที่สุด 4.23 0.61 มาก 4.43 0.57 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 4.22 0.68 มาก 4.39 0.53 มาก 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=172) 4.51 0.49 มากที่สุด 4.20 0.60 มาก 4.35 0.54 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 4.16 0.60 มาก 4.35 0.48 มาก 
เศรษฐศาสตร์ (n=17) 4.44 0.63 มาก 4.16 0.68 มาก 4.27 0.69 มาก 4.44 0.61 มาก 4.25 0.63 มาก 4.31 0.60 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=95) 4.49 0.44 มาก 4.02 0.75 มาก 4.30 0.56 มาก 4.50 0.43 มากที่สุด 4.06 0.66 มาก 4.28 0.49 มาก 
รัฐศาสตร์ (n=158) 4.52 0.50 มากที่สุด 4.21 0.71 มาก 4.37 0.57 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 4.08 0.71 มาก 4.34 0.53 มาก 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (n=231) 4.46 0.53 มาก 4.06 0.65 มาก 4.32 0.61 มาก 4.47 0.52 มาก 4.00 0.70 มาก 4.26 0.55 มาก 
นิเทศศาสตร์ (n=53) 4.44 0.49 มาก 4.17 0.68 มาก 4.37 0.54 มาก 4.44 0.48 มาก 4.16 0.66 มาก 4.32 0.50 มาก 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(n=53) 4.33 0.52 มาก 4.07 0.64 มาก 4.30 0.55 มาก 4.34 0.52 มาก 4.14 0.66 มาก 4.23 0.53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,408) 4.50 0.49 มากที่สุด 4.14 0.63 มาก 4.36 0.56 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 4.12 0.66 มาก 4.33 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิติศาสตร์ (X =4.39) 2) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ( X =4.36) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X =4.35) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.51)  2) คุณธรรม จริยธรรม (X =4.50) และ 3) ทักษะทางปัญญา (X =4.36)  
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3.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=44) 4.77 0.32 มากที่สุด 4.39 0.59 มาก 4.58 0.49 มากที่สุด 4.77 0.32 มากที่สุด 4.53 0.58 มากที่สุด 4.61 0.42 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=44) 4.77 0.32 มากทีสุ่ด 4.39 0.59 มาก 4.58 0.49 มากที่สุด 4.77 0.32 มากที่สุด 4.53 0.58 มากที่สุด 4.61 0.42 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.61) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก ตามองค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.61) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.77 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.58) และ 3) ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.53) 
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 3.2.4 ระดับปริญญาโท 
ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาโท จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=49) 4.74 0.33 มากที่สุด 4.42 0.52 มาก 4.57 0.44 มากที่สุด 4.73 0.33 มากที่สุด 4.53 0.51 มากที่สุด 4.60 0.38 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=34) 4.55 0.48 มากที่สุด 4.24 0.55 มาก 4.44 0.46 มาก 4.52 0.48 มากที่สุด 4.30 0.54 มาก 4.41 0.47 มาก 
นิติศาสตร์ (n=13) 4.71 0.33 มากที่สุด 4.51 0.48 มากที่สุด 4.63 0.46 มากที่สุด 4.72 0.30 มากที่สุด 4.50 0.44 มากที่สุด 4.61 0.35 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=10) 4.50 0.69 มากที่สุด 4.30 0.82 มาก 4.24 0.78 มาก 4.48 0.70 มาก 4.15 0.78 มาก 4.30 0.71 มาก 
เศรษฐศาสตร์ (n=4) 4.83 0.35 มากที่สุด 4.58 0.50 มากที่สุด 4.75 0.41 มากที่สุด 4.81 0.38 มากที่สุด 4.63 0.43 มากที่สุด 4.72 0.38 มากที่สุด 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=2) 4.96 0.05 มากที่สุด 4.67 0.00 มากที่สุด 4.86 0.20 มากที่สุด 4.97 0.04 มากที่สุด 4.75 0.35 มากที่สุด 4.84 0.13 มากที่สุด 
รัฐศาสตร์ (n=7) 4.37 0.24 มาก 4.00 0.43 มาก 4.24 0.37 มาก 4.42 0.24 มาก 3.75 0.54 มาก 4.16 0.26 มาก 
เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(n=21) 4.59 0.47 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.50 0.51 มากที่สุด 4.63 0.44 มากที่สุด 4.52 0.46 มากที่สุด 4.54 0.44 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=2) 4.65 0.49 มากที่สุด 4.33 0.94 มาก 4.29 1.01 มาก 4.53 0.66 มากที่สุด 4.75 0.35 มากที่สุด 4.51 0.69 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (n=4) 4.79 0.29 มากที่สุด 4.33 0.47 มาก 4.50 0.50 มากที่สุด 4.75 0.31 มากที่สุด 4.56 0.52 มากที่สุด 4.59 0.35 มากที่สุด 
พยาบาลศาสตร์ (n=9) 4.50 0.48 มาก 3.93 0.80 มาก 4.27 0.67 มาก 4.47 0.50 มาก 4.19 0.65 มาก 4.27 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=155) 4.62 0.42 มากที่สุด 4.35 0.55 มาก 4.49 0.49 มาก 4.62 0.43 มากที่สุด 4.41 0.54 มาก 4.50 0.44 มาก 

 

28 



29 

 
 

 จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.50) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (X =4.84) 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ( X =4.72) และ 3) สาขาวิชานิติศาสตร ์(X =4.61)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.62 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.49) และ 
3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.41) 
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 3.2.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาเอก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=5) 4.85 0.27 มากที่สุด 4.73 0.43 มากที่สุด 4.86 0.14 มากที่สุด 4.86 0.22 มากที่สุด 4.55 0.45 มากที่สุด 4.77 0.26 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=1) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=6) 4.87 0.25 มากที่สุด 4.78 0.40 มากที่สุด 4.88 0.14 มากที่สุด 4.89 0.20 มากที่สุด 4.63 0.44 มากที่สุด 4.81 0.25 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.81) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับแรก 
คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =5.00) และ 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.77) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.89) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.88) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม (X =4.87) 
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 4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
  4.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
 4.1.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ 
(n=209) 

4.79 0.39 มาก
ที่สุด 

4.65 0.55 มาก
ที่สุด 

4.71 0.49 มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 มาก
ที่สุด 

4.69 0.50 มาก
ที่สุด 

4.79 0.43 มาก
ที่สุด 

4.74 0.40 มาก
ที่สุด 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=325) 

4.81 0.34 มาก
ที่สุด 

4.72 0.48 มาก
ที่สุด 

4.73 0.46 มาก
ที่สุด 

4.83 0.35 มาก
ที่สุด 

4.84 0.37 มาก
ที่สุด 

4.73 0.48 มาก
ที่สุด 

4.84 0.36 มาก
ที่สุด 

4.79 0.34 มาก
ที่สุด 

วิทยาการจัดการ 
(n=1,008) 

4.79 0.40 มาก
ที่สุด 

4.68 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.73 0.46 มาก
ที่สุด 

4.79 0.42 มาก
ที่สุด 

4.80 0.43 มาก
ที่สุด 

4.68 0.50 มาก
ที่สุด 

4.78 0.43 มาก
ที่สุด 

4.75 0.39 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร์ 
(n=232) 

4.78 0.38 มาก
ที่สุด 

4.70 0.53 มาก
ที่สุด 

4.74 0.44 มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 มาก
ที่สุด 

4.76 0.44 มาก
ที่สุด 

4.67 0.54 มาก
ที่สุด 

4.80 0.46 มาก
ที่สุด 

4.75 0.39 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=182) 

4.78 0.37 มาก
ที่สุด 

4.71 0.53 มาก
ที่สุด 

4.73 0.45 มาก
ที่สุด 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

4.82 0.41 มาก
ที่สุด 

4.69 0.51 มาก
ที่สุด 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

4.76 0.39 มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

สาขาวิชา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษาทางไกล ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

เศรษฐศาสตร ์
(n=21) 

4.86 0.36 มากท่ีสุด 4.75 0.41 มากท่ีสุด 4.75 0.43 มากท่ีสุด 4.81 0.40 มากท่ีสุด 4.86 0.36 มากท่ีสุด 4.80 0.40 มากท่ีสุด 4.83 0.37 มากท่ีสุด 4.81 0.36 มากที่สุด 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์ (n=97) 

4.69 0.50 มากท่ีสุด 4.55 0.61 มากท่ีสุด 4.57 0.57 มากท่ีสุด 4.69 0.55 มากท่ีสุด 4.73 0.48 มากท่ีสุด 4.57 0.60 มากท่ีสุด 4.68 0.50 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากที่สุด 

รัฐศาสตร ์
(n=165) 

4.81 0.36 มากท่ีสุด 4.67 0.54 มากท่ีสุด 4.70 0.49 มากท่ีสุด 4.78 0.39 มากท่ีสุด 4.76 0.42 มากท่ีสุด 4.66 0.53 มากท่ีสุด 4.85 0.40 มากท่ีสุด 4.75 0.38 มากที่สุด 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=252) 

4.73 0.52 มากท่ีสุด 4.64 0.58 มากท่ีสุด 4.69 0.53 มากท่ีสุด 4.75 0.49 มากท่ีสุด 4.76 0.49 มากท่ีสุด 4.57 0.59 มากท่ีสุด 4.76 0.53 มากท่ีสุด 4.70 0.47 มากที่สุด 

นิเทศศาสตร ์
(n=56) 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 4.73 0.47 มากท่ีสุด 4.77 0.44 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.78 0.44 มากท่ีสุด 4.72 0.50 มากท่ีสุด 4.78 0.45 มากท่ีสุด 4.78 0.39 มากที่สุด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (n=57) 

4.72 0.46 มากท่ีสุด 4.67 0.58 มากท่ีสุด 4.74 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.56 มากท่ีสุด 4.75 0.60 มากท่ีสุด 4.68 0.60 มากท่ีสุด 4.75 0.53 มากท่ีสุด 4.72 0.51 มากที่สุด 

พยาบาล
ศาสตร ์(n=9) 

4.98 0.06 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.78 0.44 มากท่ีสุด 4.67 0.50 มากท่ีสุด 4.93 0.15 มากท่ีสุด 4.75 0.43 มากท่ีสุด 4.67 0.50 มากท่ีสุด 4.76 0.32 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 
(n=2,613) 

4.78 0.41 มากที่สุด 4.68 0.52 มากที่สุด 4.72 0.47 มากที่สุด 4.79 0.42 มากที่สุด 4.79 0.43 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.79 0.44 มากที่สุด 4.75 0.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.75) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตาม องค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ( X =4.81) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.79) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =4.78)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะการสื่อสารทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.79 เท่าๆ กัน)  2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.78) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ( X =4.72)  
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 4.1.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ 
(n=209) 

4.79 0.39 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.55 มาก
ที่สุด 

4.71 0.49 มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 มาก
ที่สุด 

4.69 0.50 มาก
ที่สุด 

4.79 0.43 มาก
ที่สุด 

4.74 0.40 มาก
ที่สุด 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=227) 

4.79 0.34 มาก
ที่สุด 

4.68 0.52 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.81 0.38 มาก
ที่สุด 

4.80 0.41 มาก
ที่สุด 

4.69 0.52 มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 มาก
ที่สุด 

4.76 0.37 มาก
ที่สุด 

วิทยาการจัดการ 
(n=974) 

4.79 0.40 มาก
ที่สุด 

4.68 0.50 มาก
ที่สุด 

4.73 0.45 มาก
ที่สุด 

4.79 0.42 มาก
ที่สุด 

4.80 0.43 มาก
ที่สุด 

4.67 0.50 มาก
ที่สุด 

4.79 0.43 มาก
ที่สุด 

4.75 0.38 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร์ 
(n=219) 

4.77 0.39 มาก
ที่สุด 

4.69 0.53 มาก
ที่สุด 

4.73 0.44 มาก
ที่สุด 

4.77 0.41 มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 มาก
ที่สุด 

4.66 0.54 มาก
ที่สุด 

4.80 0.45 มาก
ที่สุด 

4.74 0.38 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=172) 

4.77 0.38 มาก
ที่สุด 

4.69 0.54 มาก
ที่สุด 

4.72 0.46 มาก
ที่สุด 

4.79 0.42 มาก
ที่สุด 

4.81 0.42 มาก
ที่สุด 

4.67 0.52 มาก
ที่สุด 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

4.75 0.39 มาก
ที่สุด 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=17) 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

4.71 0.44 มาก
ที่สุด 

4.69 0.46 มาก
ที่สุด 

4.76 0.44 มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

4.78 0.41 มาก
ที่สุด 

4.76 0.39 มาก
ที่สุด 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร ์(n=95) 

4.68 0.50 มาก
ที่สุด 

4.54 0.61 มาก
ที่สุด 

4.57 0.58 มาก
ที่สุด 

4.69 0.56 มาก
ที่สุด 

4.72 0.49 มาก
ที่สุด 

4.56 0.60 มาก
ที่สุด 

4.67 0.51 มาก
ที่สุด 

4.63 0.48 มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

รัฐศาสตร์ 
(n=158) 

4.82 0.36 มาก
ที่สุด 

4.68 0.54 มาก
ที่สุด 

4.70 0.49 มาก
ที่สุด 

4.79 0.39 มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 มาก
ที่สุด 

4.66 0.53 มาก
ที่สุด 

4.86 0.39 มาก
ที่สุด 

4.75 0.38 มาก
ที่สุด 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=231) 

4.71 0.53 มาก
ที่สุด 

4.62 0.59 มาก
ที่สุด 

4.66 0.55 มาก
ที่สุด 

4.73 0.50 มาก
ที่สุด 

4.74 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.60 มาก
ที่สุด 

4.74 0.55 มาก
ที่สุด 

4.68 0.48 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์ 
(n=53) 

4.84 0.38 มาก
ที่สุด 

4.72 0.48 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.82 0.42 มาก
ที่สุด 

4.77 0.46 มาก
ที่สุด 

4.71 0.52 มาก
ที่สุด 

4.78 0.46 มาก
ที่สุด 

4.77 0.40 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(n=53) 

4.70 0.47 มาก
ที่สุด 

4.65 0.60 มาก
ที่สุด 

4.72 0.51 มาก
ที่สุด 

4.66 0.57 มาก
ที่สุด 

4.74 0.61 มาก
ที่สุด 

4.66 0.62 มาก
ที่สุด 

4.74 0.54 มาก
ที่สุด 

4.69 0.52 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,408) 

4.78 0.41 มาก
ที่สุด 

4.67 0.53 มาก
ที่สุด 

4.71 0.48 มาก
ที่สุด 

4.78 0.43 มาก
ที่สุด 

4.78 0.44 มาก
ที่สุด 

4.66 0.53 มาก
ที่สุด 

4.79 0.44 มาก
ที่สุด 

4.74 0.40 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองคป์ระกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.74) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตาม องค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.77) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ( X =4.76 เท่าๆ กัน) และ  
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (X =4.75 เท่าๆ กัน)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะการสื่อสารทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.79) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
(X =4.78 เท่าๆ กัน) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (X =4.71) 

 36 



37 

 
 

4.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=44) 

4.85 0.35 มาก
ที่สุด 

4.81 0.38 มาก
ที่สุด 

4.82 0.34 มาก
ที่สุด 

4.88 0.28 มาก
ที่สุด 

4.95 0.16 มาก
ที่สุด 

4.80 0.38 มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

4.85 0.26 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=44) 

4.85 0.35 มาก
ที่สุด 

4.81 0.38 มาก
ที่สุด 

4.82 0.34 มาก
ที่สุด 

4.88 0.28 มาก
ที่สุด 

4.95 0.16 มาก
ที่สุด 

4.80 0.38 มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

4.85 0.26 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ 
ความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.85) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.95) 2) มีความรับผิดชอบ ( X =4.88) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง (X =4.85 เท่าๆ กัน) 
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 4.1.4 ระดับปริญญาโท 
ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาโท จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร ์
(n=49) 

4.86 0.32 มาก
ที่สุด 

4.84 0.32 มาก
ที่สุด 

4.81 0.41 มาก
ที่สุด 

4.88 0.27 มาก
ที่สุด 

4.89 0.26 มาก
ที่สุด 

4.85 0.34 มาก
ที่สุด 

4.88 0.29 มาก
ที่สุด 

4.86 0.27 มาก
ที่สุด 

วิทยาการจัดการ 
(n=34) 

4.78 0.39 มาก
ที่สุด 

4.69 0.53 มาก
ที่สุด 

4.73 0.47 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.75 0.58 มาก
ที่สุด 

4.73 0.54 มาก
ที่สุด 

4.75 0.47 มาก
ที่สุด 

4.74 0.45 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร ์
(n=13) 

4.90 0.29 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.83 0.58 มาก
ที่สุด 

4.84 0.54 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=10) 

4.98 0.05 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.95 0.16 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.95 0.16 มาก
ที่สุด 

4.90 0.32 มาก
ที่สุด 

4.97 0.10 มาก
ที่สุด 

เศรษฐศาสตร ์
(n=4) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.92 0.17 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.99 0.02 มาก
ที่สุด 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร ์(n=2) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

รัฐศาสตร ์(n=7) 4.57 0.42 มาก
ที่สุด 

4.62 0.36 มาก
ที่สุด 

4.57 0.51 มาก
ที่สุด 

4.64 0.48 มาก
ที่สุด 

4.81 0.33 มาก
ที่สุด 

4.64 0.48 มาก
ที่สุด 

4.57 0.53 มาก
ที่สุด 

4.63 0.37 มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=21) 

4.92 0.24 มาก
ที่สุด 

4.84 0.36 มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 มาก
ที่สุด 

4.93 0.24 มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 มาก
ที่สุด 

4.89 0.28 มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 มาก
ที่สุด 

4.92 0.22 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์ 
(n=2) 

4.92 0.12 มาก
ที่สุด 

4.83 0.24 มาก
ที่สุด 

4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.88 0.18 มาก
ที่สุด 

4.83 0.24 มาก
ที่สุด 

4.88 0.18 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

4.79 0.30 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(n=4) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

พยาบาล
ศาสตร์ (n=9) 

4.98 0.06 มาก
ที่สุด 

4.52 0.50 มาก
ที่สุด 

4.78 0.44 มาก
ที่สุด 

4.67 0.50 มาก
ที่สุด 

4.93 0.15 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

4.67 0.50 มาก
ที่สุด 

4.76 0.32 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=155) 

4.86 0.31 มาก
ที่สุด 

4.80 0.41 มาก
ที่สุด 

4.82 0.41 มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

4.88 0.37 มาก
ที่สุด 

4.83 0.40 มาก
ที่สุด 

4.84 0.38 มาก
ที่สุด 

4.84 0.33 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.84) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( X =5.00 เท่าๆ กัน) 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(X =4.99) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X =4.97) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.88) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.86) และ 3) มีความรับผิดชอบ (X =4.85) 
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 4.1.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาเอก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ทักษะการศึกษา
ทางไกล 

ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=5) 

4.73 0.60 มาก
ที่สุด 

4.80 0.45 มาก
ที่สุด 

4.75 0.56 มาก
ที่สุด 

4.90 0.22 มาก
ที่สุด 

4.87 0.30 มาก
ที่สุด 

4.80 0.45 มาก
ที่สุด 

4.80 0.45 มาก
ที่สุด 

4.81 0.43 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์ 
(n=1) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=6) 

4.78 0.54 มาก
ที่สุด 

4.83 0.41 มาก
ที่สุด 

4.79 0.51 มาก
ที่สุด 

4.92 0.20 มาก
ที่สุด 

4.89 0.27 มาก
ที่สุด 

4.83 0.41 มาก
ที่สุด 

4.83 0.41 มาก
ที่สุด 

4.84 0.39 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง 
ในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.84) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =5.00) และ 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.81) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ ( X =4.92) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.89) และ 3) มีความรอบรู้และประสบการณ์ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (X =4.83 เท่าๆ กัน) 
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  4.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
 4.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 22 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
  

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ (n=209) 4.79 0.37 มากที่สุด 4.65 0.55 มากที่สุด 4.74 0.44 มากที่สุด 4.79 0.37 มากที่สุด 4.69 0.50 มากที่สุด 4.73 0.42 มากที่สุด 
ศึกษาศาสตร์ (n=325) 4.82 0.31 มากที่สุด 4.72 0.48 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 4.83 0.30 มากที่สุด 4.73 0.48 มากที่สุด 4.78 0.35 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=1,008) 4.79 0.37 มากที่สุด 4.68 0.50 มากที่สุด 4.75 0.41 มากที่สุด 4.79 0.37 มากที่สุด 4.68 0.50 มากที่สุด 4.74 0.39 มากที่สุด 
นิติศาสตร์ (n=232) 4.78 0.37 มากที่สุด 4.70 0.53 มากที่สุด 4.76 0.42 มากที่สุด 4.78 0.37 มากที่สุด 4.67 0.54 มากที่สุด 4.74 0.39 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=182) 4.79 0.35 มากที่สุด 4.71 0.53 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.80 0.35 มากที่สุด 4.69 0.51 มากที่สุด 4.75 0.39 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์ (n=21) 4.84 0.36 มากที่สุด 4.75 0.41 มากที่สุด 4.78 0.39 มากที่สุด 4.84 0.36 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 4.80 0.37 มากที่สุด 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=97) 4.69 0.46 มากที่สุด 4.55 0.61 มากที่สุด 4.62 0.51 มากที่สุด 4.70 0.45 มากที่สุด 4.57 0.60 มากที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 
รัฐศาสตร์ (n=165) 4.81 0.35 มากที่สุด 4.67 0.54 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.80 0.34 มากที่สุด 4.66 0.53 มากที่สุด 4.74 0.39 มากที่สุด 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(n=252) 

4.74 0.46 มากที่สุด 4.64 0.58 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 4.57 0.59 มากที่สุด 4.68 0.48 มากที่สุด 

นิเทศศาสตร์ (n=56) 4.82 0.37 มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด 4.77 0.41 มากที่สุด 4.81 0.37 มากที่สุด 4.72 0.50 มากที่สุด 4.77 0.39 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
  

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(n=57) 

4.72 0.48 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 4.74 0.49 มากที่สุด 4.72 0.49 มากที่สุด 4.68 0.60 มากที่สุด 4.71 0.51 มากที่สุด 

พยาบาลศาสตร์ (n=9) 4.81 0.28 มากที่สุด 4.52 0.50 มากที่สุด 4.73 0.44 มากที่สุด 4.83 0.25 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.73 0.35 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,613) 4.79 0.38 มากที่สุด 4.68 0.52 มากที่สุด 4.75 0.42 มากที่สุด 4.79 0.38 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.73 0.41 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.73) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตาม องค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (X =4.80) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (X =4.78) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =4.77) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังใน อนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.79 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.75) และ 3) ความรู้ 
(X =4.68)  
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 4.2.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศิลปศาสตร์ (n=209) 4.79 0.37 มากที่สุด 4.65 0.55 มากที่สุด 4.74 0.44 มากที่สุด 4.79 0.37 มากที่สุด 4.69 0.50 มากที่สุด 4.73 0.42 มากที่สุด 
ศึกษาศาสตร์ (n=227) 4.81 0.32 มากที่สุด 4.68 0.52 มากที่สุด 4.75 0.40 มากที่สุด 4.81 0.32 มากที่สุด 4.69 0.52 มากที่สุด 4.75 0.38 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=974) 4.79 0.37 มากที่สุด 4.68 0.50 มากที่สุด 4.75 0.40 มากที่สุด 4.79 0.37 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 4.74 0.39 มากที่สุด 
นิติศาสตร์ (n=219) 4.78 0.37 มากที่สุด 4.69 0.53 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.77 0.37 มากที่สุด 4.66 0.54 มากที่สุด 4.74 0.38 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=172) 4.78 0.36 มากที่สุด 4.69 0.54 มากที่สุด 4.75 0.41 มากที่สุด 4.79 0.36 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.74 0.40 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์ (n=17) 4.80 0.40 มากที่สุด 4.71 0.44 มากที่สุด 4.73 0.42 มากที่สุด 4.80 0.39 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.76 0.40 มากที่สุด 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=95) 4.68 0.46 มากที่สุด 4.54 0.61 มากที่สุด 4.61 0.52 มากที่สุด 4.69 0.45 มากที่สุด 4.56 0.60 มากที่สุด 4.62 0.49 มากที่สุด 
รัฐศาสตร์ (n=158) 4.82 0.34 มากที่สุด 4.68 0.54 มากที่สุด 4.77 0.40 มากที่สุด 4.81 0.34 มากที่สุด 4.66 0.53 มากที่สุด 4.75 0.39 มากที่สุด 
เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(n=231) 4.73 0.48 มากที่สุด 4.62 0.59 มากที่สุด 4.70 0.51 มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด 4.54 0.60 มากที่สุด 4.66 0.50 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=53) 4.82 0.38 มากที่สุด 4.72 0.48 มากที่สุด 4.78 0.41 มากที่สุด 4.81 0.38 มากที่สุด 4.71 0.52 มากที่สุด 4.77 0.40 มากที่สุด 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(n=53) 4.70 0.49 มากที่สุด 4.65 0.60 มากที่สุด 4.73 0.50 มากที่สุด 4.70 0.51 มากที่สุด 4.66 0.62 มากที่สุด 4.69 0.52 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,408) 4.78 0.38 มากที่สุด 4.67 0.53 มากที่สุด 4.74 0.43 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 4.66 0.53 มากที่สุด 4.73 0.41 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.73) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =4.77) 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ( X =4.76) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (X =4.75 เท่าๆ กัน) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.78 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.74) และ 3) ความรู้ 
(X =4.67) 
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4.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=44) 4.86 0.28 มากที่สุด 4.81 0.38 มากที่สุด 4.83 0.30 มากที่สุด 4.88 0.24 มากที่สุด 4.80 0.38 มากที่สุด 4.84 0.28 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=44) 4.86 0.28 มากที่สุด 4.81 0.38 มากที่สุด 4.83 0.30 มากที่สุด 4.88 0.24 มากที่สุด 4.80 0.38 มากที่สุด 4.84 0.28 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ 
ความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.84) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.84) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.88) 2) คุณธรรม จริยธรรม (X =486) และ 3) ทักษะทางปัญญา (X =4.83) 
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 4.2.4 ระดับปริญญาโท 
ตารางท่ี 25 ความคดิเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาโท จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=49) 4.87 0.27 มากที่สุด 4.84 0.32 มากที่สุด 4.84 0.33 มากที่สุด 4.87 0.26 มากที่สุด 4.85 0.34 มากที่สุด 4.85 0.27 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=34) 4.76 0.39 มากที่สุด 4.69 0.53 มากที่สุด 4.74 0.44 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.73 0.54 มากที่สุด 4.74 0.44 มากที่สุด 
นิติศาสตร์ (n=13) 4.87 0.44 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 4.86 0.47 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 4.84 0.53 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=10) 4.97 0.10 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.93 0.23 มากที่สุด 4.98 0.08 มากที่สุด 4.95 0.16 มากที่สุด 4.96 0.11 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์ (n=4) 5.00 0.00 มากที่สุด 4.92 0.17 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.98 0.03 มากที่สุด 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=2) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
รัฐศาสตร์ (n=7) 4.59 0.38 มากที่สุด 4.62 0.36 มากที่สุด 4.57 0.49 มากที่สุด 4.63 0.36 มากที่สุด 4.64 0.48 มากที่สุด 4.61 0.38 มากที่สุด 
เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(n=21) 4.93 0.22 มากที่สุด 4.84 0.36 มากที่สุด 4.95 0.22 มากที่สุด 4.93 0.22 มากที่สุด 4.89 0.28 มากที่สุด 4.91 0.22 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=2) 4.85 0.22 มากที่สุด 4.83 0.24 มากที่สุด 4.57 0.61 มากที่สุด 4.84 0.22 มากที่สุด 4.88 0.18 มากที่สุด 4.79 0.29 มากที่สุด 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(n=4) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
พยาบาลศาสตร์ (n=9) 4.81 0.28 มากที่สุด 4.52 0.50 มากที่สุด 4.73 0.44 มากที่สุด 4.83 0.25 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.73 0.35 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=155) 4.85 0.31 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด 4.83 0.37 มากที่สุด 4.86 0.31 มากที่สุด 4.83 0.40 มากที่สุด 4.83 0.34 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.83) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (X =5.00 เท่าๆ กัน) 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(X =4.98) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X =4.96) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.86) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.85) และ 3) ทักษะทางปัญญา และทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X =4.83 เท่าๆ กัน) 
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  4.2.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาเอก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ รายการ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ค่าเฉลี่ยรวม 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

ศึกษาศาสตร์ (n=5) 4.80 0.45 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด 4.77 0.51 มากที่สุด 4.81 0.42 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=1) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=6) 4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 4.81 0.47 มากที่สุด 4.84 0.38 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง 

ในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.83) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  จ าแนกตามองค์ประกอบ  

5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =5.00) และ 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.80) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  อยู่ในระดับมากที่สุด  

3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.84) 2) คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X =4.83 เท่าๆ กัน) และ 3) ทักษะทางปัญญา (X =4.81) 
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 5. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภาพรวม 
 

รายการ 
ระดับปริญญาตรี 

(n=2,408) 
ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต (n=44) 
ระดับปริญญาโท 

(n=155) 
ระดับปริญญาเอก 

(n=6) 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

(n=2,613) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 336 13.95 13 29.55 15 9.68 - - 364 13.93 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 300 12.46 5 11.36 18 11.61 3 50.00 326 12.47 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 279 11.60 8 18.18 28 18.06 - - 315 12.06 
4. มีความรับผิดชอบ 702 29.15 12 27.27 55 35.48 - - 769 29.43 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 101 4.19 1 2.27 1 0.65 - - 103 3.94 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 61 2.53 2 4.55 9 5.81 1 16.67 73 2.79 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตวัเอง 503 20.89 - - 19 12.26 - - 522 19.98 
8. ไม่ระบุ 126 5.23 3 6.82 10 6.45 2 33.33 141 5.40 
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 จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43 2) มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 522 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.98 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 702 คน คิดเป็นร้อยละ 29.15  2) มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 20.89 
และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลั กษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55  2) มีความรับผิดชอบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48  2) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 และ 3) มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26  
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ  
1) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 
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6. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางท่ี 28 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภาพรวม 

 

รายการ 
ระดับปริญญาตรี 

(n=2,408) 
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=44) 

ระดับปริญญาโท 
(n=155) 

ระดับปริญญาเอก 
(n=6) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,613) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 30 1.25 1 2.27 1 0.64 - - 32 1.22 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 228 9.45 3 6.82 11 7.10 1 16.67 243 9.30 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 154 6.40 2 4.55 8 5.16 - - 164 6.28 
4. มีความรับผิดชอบ 38 1.58 - - 4 2.58 - - 42 1.60 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 109 4.53 1 2.27 11 7.10 1 16.67 122 4.67 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 455 18.90 7 15.91 17 10.97 1 16.67 480 18.37 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 150 6.23 2 4.55 11 7.10 - - 163 6.24 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 1,167 48.46 26 59.09 90 58.06 3 49.99 1,286 49.22 
9. ไม่ระบุ 77 3.20 2 4.54 2 1.29 - - 81 3.10 
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 จากตารางที่ 28 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 1,286 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22  2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
จ านวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 1,167 คน คิดเป็นร้อยละ 48.46  2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.90 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่ อนของบัณฑิตมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09  2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.91 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06  2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 
และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 
เท่าๆ กัน 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต มากที่สุด 2 ล าดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99 และ 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่าๆ กัน 
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7. คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางท่ี 29 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

รายการ 
ระดับปริญญาตรี 

(n=2,408) 
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=44) 

ระดับปริญญาโท 
(n=155) 

ระดับปริญญาเอก 
(n=6) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,613) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 492 20.43 3 6.82 29 18.71 - - 524 20.05 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 415 17.23 8 18.18 37 23.87 2 33.33 462 17.68 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 607 25.21 8 18.18 43 27.74 2 33.33 660 25.26 
4. มีความรับผิดชอบ 551 22.88 16 36.36 29 18.71 - - 596 22.81 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 78 3.24 2 4.55 1 0.65 - - 81 3.10 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 130 5.40 5 11.36 8 5.16 1 16.67 144 5.52 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 31 1.29 - - 1 0.65 - - 32 1.22 
8. ไม่ระบุ 104 4.32 2 4.55 7 4.51 1 16.67 114 4.36 
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 จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 660 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26  2) มีความรับผิดชอบ จ านวน 596 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.81 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 607 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21  2) มีความรับผิดชอบ จ านวน 551 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 และ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ และคิดเป็น 
แก้ปัญหาได ้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 เท่าๆ กัน และ 3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74  2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.87 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71 เท่าๆ กัน 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 2 ล าดับ คือ 1) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่าๆ กัน และ 2) มีความสามารถ 
ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
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8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

8.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
8.1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=59) 
8.1.2 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=39) 
8.1.3 บั ณ ฑิ ต ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย เป็ น ผู้ มี ค ว าม รอบ รู้  แ ล ะมี

ประสบการณ ์(n=27) 
8.1.4 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (n=26) 
8.1.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=25) 
8.1.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี (n=20) 
8.1.7 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีทักษะการศึกษาทางไกลและ

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (n=18) 
8.1.8 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติหรือ 

การฝึกอบรมต่างๆ ให้มากขึ้น (n=16) 
8.1.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=14) 
8.1.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=13) 
8.1.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (n=13) 
8.1.12 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=13) 
8.1.13 บัณ ฑิ ตของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน (n=13) 
8.1.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ (n=11) 
8.1.15 ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่านี้ (n=8) 
8.1.16 ควรจัดส่งเอกสารและชุดวิชาให้มีความรวดเร็วขึ้น (n=7) 
8.1.17 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=7) 
8.1.18 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=5) 
8.1.19 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี (n=5) 
8.1.20 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=4) 
8.1.21 ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา  และสื่อการเรียนการสอน 

ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ (n=3) 
8.1.22 ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ 

ต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ (n=3) 
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8.1.23 ควรปรับเนื้อหาในชุดวิชาให้มีความกระชับมากข้ึน (n=2) 
8.1.24 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะการศึกษาทางไกล  และ

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (n=2) 
8.1.25 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า (n=2) 
8.1.26 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ (n=2) 
8.1.27 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดงานมหกรรมจัดหางานให้บัณฑิต 

และมีการแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษา (n=2) 
8.1.28 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร -

มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ (n=2) 
8.1.29 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบ

วิชาชีพ (n=2) 
8.1.30 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษาในระดับ 

ที่สูงขึ้น (n=2) 
8.1.31 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายนักศึกษา (n=2) 
8.1.32 การเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เข้าถึงยากและ 

ไม่ทันสมัย (n=1) 
8.1.33 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยครบทุกด้าน (n=1) 
8.1.34 ควรเปลี่ยนระบบการให้เกรดนักศึกษาให้เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน (n=1) 
8.1.35 ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจิตบริการ (n=1) 
8.1.36 ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาในชุดวิชา (n=1) 
8.1.37 ต้องการให้มหาวิทยาลัยถ่ายทอดความรู้ให้แก่บัณฑิตอย่างเต็มที่ (n=1) 
8.1.38 บัณ ฑิ ตของมหาวิท ยาลั ยควรเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถ 

ในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (n=1) 
8.1.39 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (n=1) 
8.1.40 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาจีน

และภาษาอังกฤษ (n=1) 
8.1.41 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพ่ือทบทวนความรู้

ให้แก่ศิษย์เก่า (n=1) 
8.1.42 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมวิชาชีพครู (n=1) 



58 

 
 

8.1.43 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการท างานให้แก่นักศึกษา (n=1) 

8.1.44 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ให้แก่นักศึกษา (n=1) 

8.1.45 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์ของนักศึกษา 
ในเรือนจ า (n=1) 

8.1.46 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล้อม (n=1) 

8.1.47 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับ
องค์กรต่างๆ (n=1) 

8.1.48 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกัน
เอกสารหรือชุดวิชาของมหาวิทยาลัยจากการช ารุด เสียหายให้ดียิ่งขึ้น (n=1) 

8.1.49 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางการส่งงานของนักศึกษา (n=1) 
8.1.50 อยากให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการให้คะแนนนักศึกษา 

ที่ชัดเจน (n=1) 
8.1.51 อยากให้ ท างมหาวิทยาลั ย เพ่ิ มชั่ ว โมงหรือจั ดกิจกรรม 

ให้นักศึกษาพบอาจารย์ให้มากขึ้น (n=1) 
8.1.52 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมสัดส่วนการให้คะแนนจาก 

การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา (n=1) 
8.1.53 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยรวบรวมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ ใช้ 

ในการรักษาผู้ป่วย (n=1) 
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8.2 ระดับปริญญาตรี 
8.2.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=52) 

8.2.2 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=34) 
8.2.3 บั ณ ฑิ ต ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย เป็ น ผู้ มี ค ว าม รอ บ รู้  แ ล ะ 

มีประสบการณ์ (n=25) 
8.2.4 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (n=22) 
8.2.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=22) 
8.2.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี (n=19) 
8.2.7 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีทักษะการศึกษาทางไกลและ

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (n=17) 
8.2.8 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติหรือ 

การฝึกอบรมต่างๆ ให้มากขึ้น (n=16) 
8.2.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (n=13) 
8.2.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=12) 
8.2.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=12) 
8.2.12 บัณ ฑิ ตของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน (n=12) 
8.2.13 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=11) 
8.2.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ (n=10) 
8.2.15 ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่านี้ (n=7) 
8.2.16 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=7) 
8.2.17 ควรจัดส่งเอกสารและชุดวิชาให้มีความรวดเร็วขึ้น (n=6) 
8.2.18 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=5) 
8.2.19 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี (n=5) 
8.2.20 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=4) 
8.2.21 ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา  และสื่อการเรียนการสอน 

ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ (n=3) 
8.2.22 ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ (n=3) 
8.2.23 ควรปรับเนื้อหาในชุดวิชาให้มีความกระชับมากข้ึน (n=2) 
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8.2.24 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะการศึกษาทางไกล  และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (n=2) 

8.2.25 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า (n=2) 

8.2.26 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ (n=2) 

8.2.27 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดงานมหกรรมจัดหางานให้บัณฑิต 
และมีการแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษา (n=2) 

8.2.28 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร -
มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ (n=2) 

8.2.29 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบ
วิชาชีพ (n=2) 

8.2.30 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยครบทุกด้าน (n=1) 

8.2.31 ควรเปลี่ยนระบบการให้เกรดนักศึกษาให้เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน (n=1) 
8.2.32 ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจิตบริการ (n=1) 
8.2.33 ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาในชุดวิชา (n=1) 
8.2.34 ต้องการให้ มหาวิทยาลั ยถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่บัณ ฑิ ต 

อย่างเต็มที ่(n=1) 
8.2.35 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์

ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (n=1) 
8.2.36 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (n=1) 
8.2.37 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการสอนเสริมในชุดวิชาภาษาจีน

และภาษาอังกฤษ (n=1) 
8.2.38 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพ่ือทบทวนความรู้

ให้แก่ศิษย์เก่า (n=1) 
8.2.39 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมวิชาชีพครู (n=1) 
8.2.40 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการท างานให้แก่นักศึกษา (n=1) 
8.2.41 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษา (n=1) 
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8.2.42 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์ของนักศึกษา 
ในเรือนจ า (n=1) 

8.2.43 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลั กสูตรเกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล้อม (n=1) 

8.2.44 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับ
องค์กรต่างๆ (n=1) 

8.2.45 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกัน
เอกสารหรือชุดวิชาของมหาวิทยาลัยจากการช ารุด เสียหายให้ดียิ่งขึ้น (n=1) 

8.2.46 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางการส่งงานของนักศึกษา (n=1) 
8.2.47 อยากให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการให้คะแนนนักศึกษา 

ที่ชัดเจน (n=1) 
8.2.48 อยากให้ ท างมหาวิทยาลั ย เพ่ิ มชั่ ว โมงหรือจั ดกิจกรรม 

ให้นักศึกษาพบอาจารย์ให้มากขึ้น (n=1) 
8.2.49 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมสัดส่วนการให้คะแนนจากการท ากิจกรรม

ประจ าชุดวิชา (n=1) 
8.2.50 อยากให้ ทางมหาวิทยาลั ยรวบรวมภู มิปัญ ญ าพ้ืนบ้ าน 

ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย (n=1) 
8.2.51 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษาในระดับ 

ที่สูงขึ้น (n=1) 
8.2.52 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายนักศึกษา (n=1) 

 



62 

 
 

8.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8.3.1 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 
8.3.2 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (n=1) 
8.3.3 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=1) 
8.3.4 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษาในระดับ 

ที่สูงขึ้น (n=1) 
 
8.4 ระดับปริญญาโท 

8.4.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ (n=6) 

8.4.2 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=5) 

8.4.3 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (n=3) 

8.4.4 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 

8.4.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 

8.4.6 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ (n=2) 

8.4.7 ควรจัดส่งเอกสารและชุดวิชาให้มีความรวดเร็วขึ้น (n=1) 

8.4.8 การเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เข้าถึ งยากและ 

ไม่ทันสมัย (n=1) 

8.4.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=1) 

8.4.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีด ี(n=1) 

8.4.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ (n=1) 

8.4.12 ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่านี้ (n=1) 

8.4.13 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีทักษะการศึกษาทางไกลและ

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (n=1) 

8.4.14 บัณ ฑิ ตของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน (n=1) 

8.4.15 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายนักศึกษา (n=1) 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบญัชา/ ผูใ้ช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ค าแนะน าในการตอบ  
 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อยู่ใ นหน่วยงานของท่านโดย 
ท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 โดย  5 หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากที่สุด หรือความต้องการและความคาดหวังในอนาคตมากที่สุด 
  4 หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก  หรือความต้องการและความคาดหวังในอนาคตมาก 
  3 หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย  หรือความต้องการและความคาดหวังในอนาคตปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย  หรือความต้องการและความคาดหวังในอนาคตน้อย 
  1 หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย  หรือความต้องการและความคาดหวังในอนาคตน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผูใ้ช้บัณฑิต 
1. ระดับต าแหน่งในองค์กร 
   ผู้บริหารระดบัสูง/ เจ้าของกิจการ   ผู้บริหารระดบักลาง/ ผู้จัดการ    
   ผู้บริหารระดบัต้น/ หัวหน้างาน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................... 
 

2. ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
   หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ 
   บริษัทเอกชน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................... 
 

3. ระยะเวลาที่ปฎบิัติงานร่วมกับบัณฑติ 
   น้อยกว่า 6 เดือน    6 เดือน - 1 ปี    มากกว่า 1 ป ี

  

ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 
ชื่อสถานที่ท างาน ................................................................................................................................................................................ 
สถานที่ตั้งที่ท างาน............................................................................................................................................................................... 
โทร ..................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

รายการ 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังในอนาคต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม           

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต           
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร           
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย           
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม           
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี           
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ           

2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์           
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา           
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง           
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์           

3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้           
3.1 มีทักษะในการคิดเป็นระบบ           
3.2 มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้           
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           
3.4 ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติได้           

4. มีความรับผิดชอบ           
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง           
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร           
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ           
4.4 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ           

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี           
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น           
5.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้           
5.3 เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี           

6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม           
6.1 มีทักษะการสื่อสารที่ดี           
6.2 มีทักษะการใช้ภาษา           
6.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
6.4 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์           

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง           
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง           
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง           
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร           
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
4.1 คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็น “จุดเด่น/ จุดแข็ง” ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 
  คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
  มีความรับผิดชอบ 
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

 

4.2 คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็น “จุดด้อย/ จุดอ่อน” หรือจุดใดที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุดของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
     สุโขทัยธรรมาธิราช (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 
  คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
  มีความรับผิดชอบ 
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  ไม่มีจุดด้อย / จุดอ่อน 
 

4.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 
  คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
  มีความรับผิดชอบ 
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 

4.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ส่ง  
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ตู้ ปณ. 333 ท่ีท าการไปรษณีย์หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 

 

จาก
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................บริการธุรกจิตอบ

ใบอนุญาตเลขท่ี ปน.(น)/116 ปณจ.หลักสี ่
ถ้าฝากส่งภายในประเทศไมต่้องผนึกตราไปรษณยีากร 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

 



58 



C.3 คุณภาพบัณฑิต 

คําอธบิาย 
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/

สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก

ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใน

ที่สุด   โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment)   สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน  และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  ที่

สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ

บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล

คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ

การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
สามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งน้ีควรมีการ

กําหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร 

ระดับหลักสูตร  
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ

ดําเนินงาน

ตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

มีผลการ

ดําเนินงาน

เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บ

ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ 
สามารถ/มี
ผลการ

วิเคราะห์การ

ดําเนินงาน

เทียบกับ

เป้าหมาย  

3+มีแนวโน้ม

ผลการ

ดําเนินงาน

ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล

เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

กําหนด  

4+มีการ

ดําเนินงาน

เหนือกว่าท่ี

เกณฑ์

กําหนด 
ส่งผลให้เกิด

การพัฒนา

ระบบ  

5+มีผลการดําเนินงาน

ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ

ในระดับชั้นนําของ

ประเทศ  มีการ
ดําเนินงานท่ีดีต่อเน่ือง 
ส่งผลให้การดําเนินงาน

เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่

เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา

ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

*การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน program profile ของหลักสตูร
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ระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบนั 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

Diagnostic Questions 

- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณุสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร 

- POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs
อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

75

(ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย, 2559)

aacdacha
Rectangle



C.11 ข้อมูลปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

คําอธบิาย 
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้นไปได้  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาํเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนท่ีบ่งบอก

ถึงความพึงพอใจเท่าน้ัน แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด

การศึกษาต่อไปได้ 

ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบนั  
ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปน้ี  โด 
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ

คณาจารย์  

- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  
เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  

- ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ  

- การให้คําปรึกษาแนะแนว ของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ

หลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 

- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 

- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
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3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้

- ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน

- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

- การเพ่ิมพูนความรู้ให้อย่างต่อเน่ือง

- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

- ภาระงาน

- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความม่ันคงในการทํางาน/ผลตอบแทน

- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน

- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

- ภาระงาน

- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความม่ันคงในการทํางาน/ผลตอบแทน

- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน

- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน 
การหาข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย เช่น การสํารวจ การสัมภาษณ์ 
การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับหลักสูตร 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ

ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality and 
Supports ข้อย่อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ต้ังแต่ AUN 10.1 ถึง 
10.6 เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการดําเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สรุปคะแนนการประเมิน C.12 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่นําคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทําการเฉลี่ย 
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ระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
หรือ 

คณะทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการ

หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับหลักสูตร 

ระดับสถาบนั 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
หรือ 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะในสถาบัน 

หรือ 
สถาบันทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้

ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และ
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ภาคผนวก ค 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร 
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สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้ บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1. ศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำไทยคดีศึกษำ 398 103 25.88 
2. ศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 427 78 18.27 
3. ศิลปศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำภำษำอังกฤษ 176 28 15.91 
4. ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 6 - - 
5. ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 5 - - 

รวม 1,012 209 20.65 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 1 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,012 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 209 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.65 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=209) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 61 29.19 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 34 16.27 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 82 39.23 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 4 1.91 
5. เพ่ือนร่วมงำน 22 10.53 
6. ไม่ระบุ 6 2.87 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) 
 

รายการ (n=209) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 82 39.24 
2. รัฐวิสำหกิจ 6 2.87 
3. บริษัทเอกชน 112 53.59 
4. องค์กรทำงศำสนำ 5 2.39 
5. ไม่ระบุ 4 1.91 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 15 7.18 
2. 6 เดือน - 1 ปี 12 5.74 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 177 84.69 
4. ไม่ระบุ 5 2.39 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 2 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39.23 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ 
เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.59 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 
และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 84.69 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 15 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.18 และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=209) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.51 มากที่สุด 4.79 0.39 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.68 0.56 มำกที่สุด 4.84 0.38 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.52 0.67 มำกที่สุด 4.80 0.43 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.47 0.64 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.37 0.67 มำก 4.74 0.52 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.57 0.59 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.60 0.61 มำกที่สุด 4.80 0.42 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.20 0.62 มาก 4.65 0.55 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.20 0.66 มำก 4.66 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.11 0.71 มำก 4.61 0.61 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.29 0.74 มำก 4.67 0.59 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.25 0.63 มาก 4.71 0.49 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.23 0.72 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.22 0.72 มำก 4.70 0.55 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.24 0.76 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.31 0.70 มำก 4.72 0.54 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.53 0.51 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.66 0.52 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.64 0.54 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.41 0.69 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.42 0.74 มำก 4.76 0.51 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.54 0.58 มากที่สุด 4.79 0.40 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.59 0.66 มำกที่สุด 4.81 0.42 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.66 0.58 มำกที่สุด 4.83 0.39 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.37 0.71 มำก 4.75 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) 
 

รายการ (n=209) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.13 0.66 มาก 4.69 0.50 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.27 0.74 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.10 0.78 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.11 0.77 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.04 0.80 มำก 4.66 0.57 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.57 0.52 มากที่สุด 4.79 0.43 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.54 0.62 มำกที่สุด 4.76 0.49 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.57 0.58 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.55 มำกที่สุด 4.81 0.42 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.39 0.48 มาก 4.74 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 3 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.39) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.57) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.54 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.53) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.80) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.79 เท่ำๆ กัน) และ  
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.71) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=209) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.45 มำกที่สุด 4.79 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.20 0.62 มำก 4.65 0.55 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.39 0.53 มำก 4.74 0.44 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.54 0.45 มำกที่สุด 4.79 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่สำร 
และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4.13 0.66 มำก 4.69 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.36 0.49 มาก 4.73 0.42 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 4 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.73) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
(X =4.54 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.39) และ 3) ควำมรู้ (X =4.20) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.79 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ
ทำงปัญญำ ( X =4.74) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.69) 
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 1.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 5 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=209) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 25 11.96 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 26 12.44 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 17 8.13 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 72 34.45 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 4.31 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 9 4.31 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 37 17.70 
8.  ไม่ระบุ 14 6.70 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 5 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตัวเอง จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และ  
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=209) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 0.48 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 14 6.70 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 18 8.61 
4. มีควำมรับผิดชอบ 2 0.96 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 17 8.13 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 30 14.35 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 22 10.53 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 102 48.80 
9. ไม่ระบุ 3 1.44 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 6 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มี จุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.35 และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=209) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 42 20.10 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 23 11.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 47 22.49 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 56 26.79 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 4.31 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 15 7.18 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 2.39 
8.  ไม่ระบุ 12 5.74 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 7 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.79 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.49 และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1.7.1 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=3) 

1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=3) 

1.7.3 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 

1.7.4 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน  สำมำรถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=2) 

1.7.5 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 

1.7.6 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 

1.7.7 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

1.7.8 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  (n=1) 

1.7.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

1.7.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย

ครบทุกด้ำน (n=1) 

1.7.11 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 

1.7.12 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

1.7.13 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ (n=1) 

1.7.14 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมวิชำชีพครู (n=1) 

1.7.15 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยพัฒนำบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถป้องกันเอกสำร

หรือชุดวิชำของมหำวิทยำลัยจำกกำรช ำรุด เสียหำยให้ดียิ่งขึ้น (n=1) 

1.7.16 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพิ่มช่องทำงกำรส่งงำนของนักศึกษำ (n=1) 

1.7.17 อยำกให้มหำวิทยำลัยมีแนวทำงในกำรให้คะแนนนักศึกษำที่ชัดเจน (n=1) 

1.7.18 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 398 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.88 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=103) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 40 38.83 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 9 8.74 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 40 38.83 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 2 1.94 
5. เพ่ือนร่วมงำน 9 8.74 
6. ไม่ระบุ 3 2.92 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 53 51.46 
2. รัฐวิสำหกิจ 3 2.91 
3. บริษัทเอกชน 44 42.72 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 1.94 
5. ไม่ระบุ 1 0.97 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 7 6.80 
2. 6 เดือน - 1 ปี 6 5.83 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 88 85.43 
4. ไม่ระบุ 2 1.94 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 8 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร และ
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.83  
เท่ำๆ กัน รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือน
ร่วมงำน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 เท่ำๆ กัน และด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงศำสนำ 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.46 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 42.72 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 88 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.43 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตำมล ำดับ  
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 9 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=103) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.60 0.47 มากที่สุด 4.81 0.34 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.74 0.54 มำกที่สุด 4.86 0.35 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.56 0.68 มำกที่สุด 4.82 0.38 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.51 0.64 มำกที่สุด 4.78 0.44 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.50 0.62 มำกที่สุด 4.78 0.46 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.62 0.56 มำกที่สุด 4.80 0.40 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.65 0.61 มำกที่สุด 4.82 0.38 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 (ต่อ) 
 

รายการ (n=103) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.26 0.63 มาก 4.70 0.49 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.24 0.66 มำก 4.71 0.54 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.22 0.67 มำก 4.68 0.55 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.30 0.76 มำก 4.72 0.51 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.33 0.57 มาก 4.78 0.38 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.23 0.67 มำก 4.75 0.45 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.33 0.65 มำก 4.78 0.41 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.34 0.74 มำก 4.79 0.41 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.40 0.65 มำก 4.80 0.42 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.60 0.48 มากที่สุด 4.84 0.35 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.66 0.50 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.71 0.48 มำกที่สุด 4.87 0.34 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.50 0.67 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.51 0.68 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.62 0.55 มากที่สุด 4.82 0.37 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.67 0.65 มำกที่สุด 4.83 0.37 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.73 0.56 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.47 0.70 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.16 0.66 มาก 4.73 0.45 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.36 0.74 มำก 4.76 0.43 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.17 0.73 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.07 0.84 มำก 4.74 0.53 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.06 0.83 มำก 4.69 0.53 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.64 0.45 มากที่สุด 4.83 0.37 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.63 0.52 มำกที่สุด 4.80 0.42 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.63 0.50 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.65 0.50 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.46 0.44 มาก 4.79 0.35 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 9 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.46) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.79) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.64)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.62) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.60 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.84) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.83) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.82) 
 

    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 10 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=103) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.61 0.40 มำกที่สุด 4.83 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.26 0.63 มำก 4.70 0.49 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.46 0.48 มำก 4.81 0.35 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.61 0.40 มำกที่สุด 4.82 0.31 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.16 0.66 มำก 4.73 0.45 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.42 0.45 มาก 4.78 0.36 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 10 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.42) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.78) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
( X =4.61 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.46) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.29) และควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.83) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.82) 
และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.81) 
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   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 11 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=103) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 18 17.48 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 16 15.53 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 10 9.71 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 33 32.04 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 3.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 1.94 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 17 16.50 
8.  ไม่ระบุ 3 2.92 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 11 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48 และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตัวเอง จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 12 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=103) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 4.85 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 6 5.83 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 0.97 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 10 9.71 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 14 13.59 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 12 11.65 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 55 53.40 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 12 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59 และ 

3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.65  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 13 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=103) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 22 21.36 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 13 12.62 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 24 23.30 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 28 27.18 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 5.83 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 7 6.80 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 0.97 
8.  ไม่ระบุ 2 1.94 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 13 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน  
22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.36  

 

   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 

2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 

3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ (n=1) 

6) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมวิชำชีพครู (n=1) 

7) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยพัฒนำบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถป้องกัน

เอกสำรหรือชุดวิชำของมหำวิทยำลัยจำกกำรช ำรุด เสียหำยให้ดี

ยิ่งขึ้น (n=1) 
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 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
   2.2.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 427 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 78 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.27 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=78) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 16 20.51 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 16 20.51 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 31 39.74 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 2 2.56 
5. เพ่ือนร่วมงำน 11 14.12 
6. ไม่ระบุ 2 2.56 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 18 23.08 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 2.56 
3. บริษัทเอกชน 53 67.95 
4. องค์กรทำงศำสนำ 3 3.85 
5. ไม่ระบุ 2 2.56 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 6 7.69 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 3.85 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 67 85.90 
4. ไม่ระบุ 2 2.56 
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 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 14 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
31 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร และ
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 เท่ำๆ กัน 
และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.95 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ
สังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 67 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.90 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตำมล ำดับ 
 
   2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 15 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=78) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.55 มาก 4.72 0.47 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.55 0.62 มำกที่สุด 4.78 0.45 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.38 0.71 มำก 4.76 0.51 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.33 0.66 มำก 4.67 0.55 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.13 0.69 มำก 4.63 0.63 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.44 0.64 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.50 0.60 มำกที่สุด 4.76 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 15 (ต่อ) 
 

รายการ (n=78) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.02 0.59 มาก 4.54 0.63 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.04 0.63 มำก 4.55 0.66 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.86 0.72 มำก 4.47 0.70 มำก 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.15 0.74 มำก 4.59 0.69 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.04 0.67 มาก 4.57 0.60 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.09 0.78 มำก 4.56 0.64 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 3.99 0.78 มำก 4.55 0.68 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.03 0.79 มำก 4.60 0.65 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.08 0.73 มำก 4.56 0.66 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.40 0.53 มาก 4.71 0.48 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.63 0.54 มำกที่สุด 4.74 0.50 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.54 0.60 มำกที่สุด 4.77 0.48 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.24 0.74 มำก 4.68 0.52 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.18 0.80 มำก 4.63 0.65 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.37 0.59 มาก 4.72 0.46 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.45 0.66 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.53 0.60 มำกที่สุด 4.78 0.45 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.14 0.72 มำก 4.64 0.56 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
3.97 0.61 มาก 4.59 0.55 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.06 0.69 มำก 4.62 0.59 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.87 0.80 มำก 4.56 0.66 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.10 0.69 มำก 4.62 0.54 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
3.83 0.75 มำก 4.56 0.64 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.37 0.60 มาก 4.68 0.52 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.29 0.72 มำก 4.65 0.60 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.37 0.67 มำก 4.69 0.54 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.45 0.62 มำก 4.71 0.51 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.22 0.48 มาก 4.65 0.48 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 15 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.22) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.65) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.40) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.39) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.37 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.72 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
(X =4.71) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.68) 
  

   2) จ า แ น ก ต าม อ งค์ ป ร ะก อ บ ข อ งม าต รฐ าน ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 16 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=78) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.50 มำก 4.71 0.46 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.02 0.59 มำก 4.54 0.63 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.18 0.58 มำก 4.62 0.54 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผิดชอบ 
4.38 0.48 มำก 4.71 0.45 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.97 0.61 มำก 4.59 0.55 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.19 0.49 มาก 4.63 0.49 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 16 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมี
ควำมคิดเห็น เกี่ ยวกับคุณลักษณะบัณ ฑิต/ พฤติกรรมท่ีแสดงออก  อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.19) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( X =4.63) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมท่ีแสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.39) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.38) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.18) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.71 เท่ำๆ กัน) 2) มีทักษะทำงปัญญำ ( X =4.62) และ 
3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.59) 
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   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 17 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=78) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 6 7.69 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 8.97 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 6.41 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 26 33.34 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 5.13 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 7.69 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 16 20.51 
8.  ไม่ระบุ 8 10.26 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 17 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตัวเอง จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และ  
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 18 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=78) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.28 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 7.69 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 10 12.82 
4. มีควำมรับผิดชอบ 1 1.28 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 6.42 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 9 11.54 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 8 10.26 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 36 46.15 
9. ไม่ระบุ 2 2.56 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 18 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี 
อย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 19 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=78) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 15 19.23 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 7.69 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 16 20.51 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 24 30.77 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 2.56 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 6.42 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 3.85 
8.  ไม่ระบุ 7 8.97 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 19 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน  
15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 
 

   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=3) 

2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 

4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 

5) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ (n=1) 

6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
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  2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.3.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 176 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 28 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 15.91 
 
   2.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 20 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=28) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 5 17.86 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 9 32.14 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 11 39.29 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 7.14 
5. ไม่ระบุ 1 3.57 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 11 39.29 
2. รัฐวิสำหกิจ 1 3.57 
3. บริษัทเอกชน 15 53.57 
4. ไม่ระบุ 1 3.57 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 7.14 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 10.72 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 22 78.57 
4. ไม่ระบุ 1 3.57 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 20 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 
รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 
และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.57 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ 
 เมื่ อ พิ จำรณ ำระยะเวลำที่ ป ฏิ บั ติ งำนร่วมกับบัณ ฑิ ต ในหลั กสู ต ร  พบว่ ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.72 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  
 
   2.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 21 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=28) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.72 0.42 มากที่สุด 4.87 0.32 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.44 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.71 0.46 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.61 0.57 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.75 0.44 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.68 0.67 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.50 0.53 มากที่สุด 4.76 0.46 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.50 0.64 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.39 0.63 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.61 0.57 มำกที่สุด 4.75 0.52 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.55 0.57 มากที่สุด 4.84 0.39 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.61 0.57 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.50 0.64 มำกที่สุด 4.79 0.50 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.50 0.64 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.61 0.63 มำกที่สุด 4.82 0.48 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 21 (ต่อ) 
 

รายการ (n=28) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.66 0.49 มากที่สุด 4.92 0.26 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.71 0.53 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.68 0.55 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.75 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.70 0.55 มากที่สุด 4.90 0.28 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.71 0.66 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.75 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.64 0.56 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.46 0.67 มาก 4.79 0.52 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.50 0.79 มำกที่สุด 4.75 0.65 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.46 0.79 มำก 4.79 0.50 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.32 0.67 มำก 4.79 0.50 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.54 0.64 มำกที่สุด 4.82 0.48 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.90 0.24 มากที่สุด 4.92 0.27 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.89 0.31 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.93 0.26 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.89 0.31 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.64 0.43 มากที่สุด 4.86 0.31 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 21 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.64) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.86) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.90) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.72) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.70) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ และ
ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.92 เท่ำๆ กัน)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.90) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.87) 
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    2) จ าแน กต าม องค์ ป ระกอบ มาต รฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 22 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=28) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.74 0.35 มำกที่สุด 4.90 0.27 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.50 0.53 มำกที่สุด 4.76 0.46 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.70 0.38 มำกที่สุด 4.87 0.32 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.74 0.37 มำกที่สุด 4.90 0.26 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.46 0.67 มำก 4.79 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.63 0.43 มำกที่สุด 4.84 0.33 มำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 22 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.74 
เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.70) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.50) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.90 เท่ำๆ กัน)  2) ทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =4.87) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.79)  



108 
   2.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 23 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=28) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 3.57 
2.  มีควำมรอบรูแ้ละมีประสบกำรณ์ 3 10.71 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 7.15 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 13 46.43 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 3.57 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 3.57 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 4 14.29 
8.  ไม่ระบุ 3 10.71 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 23 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 
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   2.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 24 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=28) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรูแ้ละมีประสบกำรณ์ 3 10.72 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 7.14 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 7.14 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 7 25.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 7.14 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 11 39.29 
9.  ไม่ระบุ 1 3.57 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 24 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72 
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   2.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 25 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

 รายการ (n=28) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 17.86 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 14.29 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 25.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 4 14.29 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 3.57 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 10.71 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 3.57 
8.  ไม่ระบุ 3 10.71 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 25 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน  
 
   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 

2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยครบทุกด้ำน (n=1) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 

5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมช่องทำงกำรส่งงำนของนักศึกษำ (n=1) 

6) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิ บัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 

7) อยำกให้มหำวิทยำลัยมีแนวทำงในกำรให้คะแนนนักศึกษำ 

ที่ชัดเจน (n=1) 



 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 26 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ศึกษำศำสตรบัณฑิต 987 227 23.00 
2. ประกำศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน 200 44 22.00 
3. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรแนะแนวและ

กำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
33 8 24.24 

4. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรวัด 
และประเมินผลกำรศึกษำ วิชำเอกกำรประเมินกำรศึกษำ 

17 7 41.18 

5. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

2 - - 

6.  ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำเทคโนโลยี 
และสื่อสำรกำรศึกษำ 

38 4 10.53 

7. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ 43 10 23.26 
8. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน 44 15 34.09 
9. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 17 5 29.41 
10. ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 7 4 57.14 
11.  ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ 7 1 14.29 

รวม 1,395 325 23.30 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 26 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,395 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 325 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.30 
 



112 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 27 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=325) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 94 28.92 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 57 17.54 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 133 40.92 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 2 0.62 
5. เพ่ือนร่วมงำน 33 10.15 
6. ไม่ระบุ 6 1.85 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 216 66.46 
2. รัฐวิสำหกิจ 3 0.92 
3. บริษัทเอกชน 91 28.00 
4. องค์กรทำงศำสนำ 6 1.85 
5. สหกรณ ์ 1 0.31 
6. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 4 1.23 
7. ไม่ระบุ 4 1.23 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 11 3.38 
2. 6 เดือน - 1 ปี 24 7.38 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 286 88.01 
4. ไม่ระบุ 4 1.23 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 27 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40.92 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
ระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
ระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.46 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และสังกัด
องค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 88.01 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.38 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 ตำมล ำดับ 
 
 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 28 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=325) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.47 มากที่สุด 4.81 0.34 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.74 0.48 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.60 0.58 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.46 0.63 มำก 4.77 0.44 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.46 0.64 มำก 4.76 0.46 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.61 0.57 มำกที่สุด 4.81 0.43 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.67 0.51 มำกที่สุด 4.83 0.39 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.62 มาก 4.72 0.48 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.19 0.66 มำก 4.74 0.49 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.68 มำก 4.68 0.54 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.20 0.69 มำก 4.74 0.52 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.31 0.59 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.27 0.71 มำก 4.72 0.50 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.30 0.66 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.28 0.70 มำก 4.71 0.51 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.40 0.65 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 28 (ต่อ) 
 

รายการ (n=325) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.59 0.52 มากที่สุด 4.83 0.35 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.68 0.55 มำกที่สุด 4.85 0.38 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.66 0.56 มำกที่สุด 4.86 0.37 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.45 0.65 มำก 4.79 0.44 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.56 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.40 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.60 0.56 มากที่สุด 4.84 0.37 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.64 0.59 มำกที่สุด 4.85 0.39 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.69 0.57 มำกที่สุด 4.85 0.39 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.47 0.71 มำก 4.82 0.42 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.27 0.63 มาก 4.73 0.48 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.41 0.66 มำก 4.78 0.47 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.28 0.73 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.24 0.76 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.16 0.76 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.61 0.53 มากที่สุด 4.84 0.36 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.61 0.56 มำกที่สุด 4.83 0.42 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.58 0.59 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.65 0.56 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.45 0.46 มาก 4.79 0.34 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 28 เมือ่พิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.45) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.79) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.61) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.60) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.59 เท่ำๆ กัน) และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
( X =4.84 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.81) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 29 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=325) 
คุณลักษณะ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.44 มำกที่สุด 4.82 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.17 0.62 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.44 0.49 มำก 4.78 0.38 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.59 0.44 มำกที่สุด 4.83 0.30 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.27 0.63 มำก 4.73 0.48 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.41 0.47 มาก 4.78 0.35 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 29 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับ
มำก (X =4.41) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.78) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
( X =4.59 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.44) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.27) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.82) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.78) 
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 1.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 30 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=325) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 53 16.31 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 36 11.08 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 37 11.38 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 102 31.38 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 8 2.46 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 14 4.31 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 56 17.23 
8.  ไม่ระบุ 19 5.85 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที ่30 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.23 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ตำมล ำดับ  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 31 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=325) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5 1.54 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 26 8.01 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 20 6.15 
4. มีควำมรับผิดชอบ 6 1.85 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 16 4.92 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 51 15.69 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 13 4.00 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 177 54.46 
9. ไม่ระบุ 11 3.38 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 31 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.69 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.01 
ตำมล ำดับ 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 32 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=325) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 43 13.23 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 64 19.69 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 73 22.46 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 88 27.08 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 7 2.15 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 27 8.31 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 1.54 
8.  ไม่ระบุ 18 5.54 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 32 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08  
2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 และ 3) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ ์จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69 ตำมล ำดับ  
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1.7.1 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน  สำมำรถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=6) 

1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=6)  

1.7.3 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=5) 

1.7.4 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=5) 

1.7.5 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=4) 

1.7.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 

1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=3) 

1.7.8 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=3) 

1.7.9 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=3) 

1.7.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 

1.7.11 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  (n=2) 

1.7.12 ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 

1.7.13 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 

1.7.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

1.7.15 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

1.7.16 ควรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัยให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของผู้ที่มำใช้บริกำร (n=1) 

1.7.17 ควรเพิ่มศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำนี้ (n=1) 

1.7.18 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

1.7.19 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษให้แก่

นักศึกษำ (n=1) 

1.7.20 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบวิชำชีพ (n=1) 

1.7.21 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษำในระดับที่สูงขึ้น (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 987 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 227 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.00 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 33 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=227) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 55 24.23 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 40 17.62 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 94 41.41 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 2 0.88 
5. เพ่ือนร่วมงำน 30 13.22 
6. ไม่ระบุ 6 2.64 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 124 54.63 
2. รัฐวิสำหกิจ 3 1.32 
3. บริษัทเอกชน 87 38.33 
4. องค์กรทำงศำสนำ 4 1.76 
5. สหกรณ ์ 1 0.44 
6. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 4 1.76 
7. ไม่ระบุ 4 1.76 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 7 3.08 
2. 6 เดือน - 1 ปี 19 8.37 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 197 86.79 
4. ไม่ระบุ 4 1.76 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 33 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
94 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 124 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 54.63 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชนจ ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 และ
สังกัดองค์กรทำงศำสนำ และมูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.76 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.79 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 34 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=227) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.52 0.49 มากที่สุด 4.79 0.34 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.69 0.52 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.54 0.62 มำกที่สุด 4.81 0.41 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.37 0.66 มำก 4.74 0.46 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.38 0.67 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.54 0.60 มำกที่สุด 4.80 0.46 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.62 0.54 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 34 (ต่อ) 
 

รายการ (n=227) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.06 0.62 มาก 4.68 0.52 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.06 0.67 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรูร้อบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.00 0.69 มำก 4.63 0.58 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.11 0.70 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.24 0.61 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.18 0.75 มำก 4.68 0.52 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.22 0.67 มำก 4.72 0.52 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.24 0.72 มำก 4.67 0.54 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.33 0.68 มำก 4.69 0.53 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.52 0.56 มากที่สุด 4.81 0.38 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.63 0.60 มำกที่สุด 4.84 0.40 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.61 0.60 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.38 0.68 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.47 0.67 มำก 4.79 0.44 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.54 0.60 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.59 0.62 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.65 0.60 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.37 0.74 มำก 4.79 0.45 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.16 0.64 มาก 4.69 0.52 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.31 0.69 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.18 0.76 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.12 0.79 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.02 0.78 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.56 0.55 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.55 0.58 มำกที่สุด 4.81 0.45 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.52 0.61 มำกที่สุด 4.83 0.40 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.60 0.59 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.37 0.48 มาก 4.76 0.37 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 34 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.56)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.54) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.52 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
( X =4.83) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.80) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 35 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=227) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.47 มำกที่สุด 4.81 0.32 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.06 0.62 มำก 4.68 0.52 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.38 0.51 มำก 4.75 0.40 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.53 0.47 มำกที่สุด 4.81 0.32 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.16 0.64 มำก 4.69 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.48 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 35 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
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( X =4.53 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.38) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.16) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.81 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ
(X =4.75) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
( X =4.69) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 36 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=227) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 36 15.86 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 25 11.01 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 20 8.81 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 65 28.63 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 7 3.08 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 11 4.85 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 53 23.35 
8.  ไม่ระบุ 10 4.41 
  

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 36 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86 ตำมล ำดับ 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 37 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=227) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 4 1.76 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 17 7.49 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 15 6.62 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 4 1.76 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 3.96 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 40 17.63 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 9 3.96 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 120 52.86 
9.  ไม่ระบุ 9 3.96 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 37 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.49 ตำมล ำดับ  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 38 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑติที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=227) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 34 14.98 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 42 18.50 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 50 22.03 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 58 25.55 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 2.20 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 21 9.25 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 4 1.76 
8.  ไม่ระบุ 13 5.73 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 38 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.55  
2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03 และ 3) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตำมล ำดับ 
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   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=3) 

2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=3) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 

4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=3) 

5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=3) 

6) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 

7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=2) 

8) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 

9) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

10) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 

11) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 

12) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 

13) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 

14) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

15) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

16) ควรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัยให้เพียงพอ 

ต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มำใช้บริกำร (n=1) 

17) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

18) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษ 

ให้แก่นักศึกษำ (n=1) 

19) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบ

วิชำชีพ (n=1) 
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3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 200 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.00 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 39 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 18 40.91 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 5 11.36 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 19 43.18 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 4.55 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 42 95.45 
2. องค์กรทำงศำสนำ 2 4.55 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน  2 4.55 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 6.81 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 39 88.64 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 39 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
19 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร
จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 42 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 95.45 และรองลงมำสังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 39 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.64 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.81 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตำมล ำดับ 
 
   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 40 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.80 0.34 มากที่สุด 4.85 0.35 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.89 0.32 มำกที่สุด 4.86 0.41 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.77 0.42 มำกที่สุด 4.80 0.46 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.75 0.49 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.73 0.50 มำกที่สุด 4.84 0.43 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.84 0.37 มำกที่สุด 4.89 0.32 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.89 0.32 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.39 0.59 มาก 4.81 0.38 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.39 0.58 มำก 4.84 0.37 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.41 0.62 มำก 4.77 0.42 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.39 0.72 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.48 0.57 มาก 4.82 0.34 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.45 0.63 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.48 0.66 มำก 4.84 0.37 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.41 0.73 มำก 4.77 0.42 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.59 0.58 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.78 0.37 มากที่สุด 4.88 0.28 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.77 0.42 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.91 0.29 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.68 0.52 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.84 0.37 มำกที่สุด 4.93 0.25 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 40 (ต่อ) 
 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.76 0.44 มากที่สุด 4.95 0.16 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.77 0.48 มำกที่สุด 4.95 0.21 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.80 0.46 มำกที่สุด 4.98 0.15 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.70 0.55 มำกที่สุด 4.91 0.29 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.53 0.58 มากที่สุด 4.80 0.38 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.61 0.58 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.55 0.63 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.50 0.70 มำกที่สุด 4.77 0.48 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.45 0.66 มำก 4.80 0.41 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.70 0.51 มากที่สุด 4.85 0.36 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.70 0.55 มำกที่สุด 4.86 0.35 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.66 0.57 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.53 มำกที่สุด 4.84 0.37 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.64 0.40 มากที่สุด 4.85 0.26 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 40 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.64) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.85) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.80) 2) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.78) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.76) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.95) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.88) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และและทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย (X =4.85 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 41 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.77 0.32 มำกที่สุด 4.86 0.28 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.39 0.59 มำก 4.81 0.38 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.58 0.49 มำกที่สุด 4.83 0.30 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.77 0.32 มำกที่สุด 4.88 0.24 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.53 0.58 มำกที่สุด 4.80 0.38 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.61 0.42 มากที่สุด 4.84 0.28 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 41 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.61) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ  ( X =4.77 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.58) และ 3) ทักษะ 
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.53) และ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  คือ 1) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  ( X =4.88) 2) คุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.86) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.83) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 42 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 13 29.55 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 11.36 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 18.18 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 12 27.27 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.27 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 4.55 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 3 6.82 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 42 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้  จ ำนวน 8 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.18 
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 43 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 2.27 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 6.82 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 4.55 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.27 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 7 15.90 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 4.55 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 26 59.09 
9.  ไม่ระบุ 2 4.55 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 43 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 และ 2) มีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 44 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 3 6.82 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 18.18 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 18.18 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 16 36.36 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 4.55 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 11.36 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 2 4.55 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 44 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 เท่ำๆ กัน  
และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.36 
 

   3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 

2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

4) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษำในระดับ 

ที่สูงขึ้น (n=1) 
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4. ระดับปริญญาโท 
 4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

4.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 33 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 8 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.24 
 
    4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 45 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=8) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 3 37.50 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 12.50 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 4 50.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 6 75.00 
2. บริษทัเอกชน 2 25.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 12.50 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 7 87.50 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 45 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสู ตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.50 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ตำมล ำดับ 
 
   4.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 46 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=8) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.79 0.31 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.75 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.50 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.88 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.88 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.33 0.40 มาก 4.79 0.40 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.38 0.52 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.38 0.52 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.25 0.46 มำก 4.88 0.35 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.28 0.43 มาก 4.69 0.70 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.25 0.46 มำก 4.63 0.74 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.38 0.52 มำก 4.63 0.74 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.00 0.53 มำก 4.75 0.71 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.50 0.53 มำกที่สุด 4.75 0.71 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.72 0.34 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.88 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.75 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.50 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.75 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 46 (ต่อ) 
 

รายการ (n=8) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.63 0.42 มากที่สุด 4.96 0.12 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.63 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.88 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.38 0.74 มำก 4.88 0.35 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.38 0.48 มาก 4.91 0.27 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.50 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.50 0.53 มำกที่สุด 4.88 0.35 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.25 0.71 มำก 4.88 0.35 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.25 0.46 มำก 4.88 0.35 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.71 0.42 มากที่สุด 4.92 0.24 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.63 0.52 มำกที่สุด 4.88 0.35 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.75 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.46 มำกที่สุด 4.88 0.35 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.55 0.29 มากที่สุด 4.89 0.20 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 46 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.55) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.89) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.79) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.72) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.71) และควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีควำมรับผิดชอบ (X = 5.00 เท่ำๆ กัน) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.96) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.92)  
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 47 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=8) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.75 0.18 มำกที่สุด 4.98 0.05 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.33 0.40 มำก 4.79 0.40 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.46 0.36 มำก 4.79 0.43 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.73 0.20 มำกที่สุด 4.98 0.07 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.38 0.48 มำก 4.91 0.27 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.53 0.30 มากที่สุด 4.89 0.21 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 47 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.53) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.89) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  ( X =4.75) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.73) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.46) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.98 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ 
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.91) และ  
3) ควำมรู้ และทักษะทำงปัญญำ ( X =4.79 เท่ำๆ กัน) 
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   4.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 48 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=8) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 12.50 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 25.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 37.50 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 2 25.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 48 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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    4.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 49 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=8) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 25.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 12.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 12.50 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 12.50 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 37.50 
9.  ไม่ระบุ - - 
 

จำกตำรำงภำคผนวกที่ 49 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได ้มีควำมรับผิดชอบ 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เท่ำๆ กัน 
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   4.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 50 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=8) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 25.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 12.50 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 25.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 12.50 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 2 25.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 50 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 เท่ำๆ กัน และ 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เท่ำๆ กัน 
 
   4.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
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 4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิชาเอกการประเมินการศึกษา 

4.2.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 17 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 41.18 
 
    4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 51 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=8) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 14.29 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 14.29 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 5 71.42 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 6 85.71 
2. บริษัทเอกชน 1 14.29 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 7 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 51 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.42 และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร และ 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   4.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 52 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.62 0.48 มากที่สุด 4.69 0.48 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.43 0.79 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.38 0.62 มาก 4.57 0.46 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.43 0.53 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.29 0.76 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.43 0.79 มำก 4.43 0.53 มำก 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.43 0.55 มาก 4.46 0.51 มาก 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.43 0.53 มำก 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.43 0.79 มำก 4.43 0.53 มำก 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.29 0.76 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.49 มำก 4.43 0.53 มำก 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.68 0.37 มากที่สุด 4.64 0.38 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.86 0.38 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.86 0.38 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.43 0.53 มำก 4.43 0.53 มำก 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.43 0.53 มำก 
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ตารางภาคผนวกที่ 52 (ต่อ) 
 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.76 0.37 มากที่สุด 4.71 0.36 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.86 0.38 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.39 0.57 มาก 4.68 0.47 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.43 0.53 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.29 0.76 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.29 0.76 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.62 0.56 มากที่สุด 4.62 0.49 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.57 0.79 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.55 0.46 มากที่สุด 4.63 0.37 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 52 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.55) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.63) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.76) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.68) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.62 
เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คื อ  1 ) มี มนุ ษยสั ม พัน ธ์ ดี  ( X =4 .71 ) 2 ) มี คุณ ธรรม  จริ ย ธรรม  ( X =4 .69 ) และ  
3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม ( X =4.68) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 53 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.64 0.43 มำกที่สุด 4.66 0.36 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.38 0.62 มำก 4.57 0.46 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.51 0.54 มำกที่สุด 4.53 0.46 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.66 0.40 มำกที่สุด 4.67 0.33 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.39 0.57 มำก 4.68 0.47 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.52 0.48 มากที่สุด 4.62 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 53 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.52) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.62) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.66) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.64) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.51) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข  
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.68) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.67) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.66) 
 



146 
   4.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 54 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2 28.57 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 57.14 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 14.29 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 54 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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    4.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 55 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 14.29 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 14.29 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 14.29 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 4 57.13 
9. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 55 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.13  และ 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน 
 



148 
   4.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 56 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑติที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 14.29 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 28.57 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 28.57 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 1 14.29 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 14.29 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 56 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
2 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.57 เท่ ำๆ กัน และ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ  
และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน 
 
   4.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 

 1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
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 4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

4.3.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 38 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 10.53 
 
    4.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 57 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทัว่ไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 4 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 4 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    

1. มำกกว่ำ 1 ปี 4 100.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 57 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
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   4.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 58 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.75 0.29 มากที่สุด 4.75 0.50 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.50 0.58 มากที่สุด 4.92 0.17 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.63 0.48 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.50 0.58 มากที่สุด 4.88 0.25 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.50 0.58 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 58 (ต่อ) 
 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.69 0.63 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.50 1.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.75 0.50 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.62 0.47 มากที่สุด 4.93 0.13 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 58 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.62) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.93) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม  และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
( X =4.75 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  
( X =4.69) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =5.00 เท่ ำๆ กัน ) 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ ์ (X =4.92) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.88) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 59 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.39 มำกที่สุด 4.85 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.92 0.17 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.68 0.47 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.64 0.42 มำกที่สุด 4.88 0.25 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.69 0.63 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.64 0.46 มากที่สุด 4.93 0.14 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 59 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.64) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.93) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.69)  
2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.68) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.67) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ และ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =5.00 เท่ำๆ กัน)  
2) ควำมรู้ ( X =4.92) และ 3) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.88) 
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   4.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 60 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 100.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 60 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีควำมรับผิดชอบ 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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    4.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 61 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 4 100.00 
 9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 61 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   4.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 62 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 100.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 62 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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 4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

4.4.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 43 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.26 
 
    4.4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 63 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 4 40.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 2 20.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 3 30.00 
4. เพ่ือนร่วมงำน 1 10.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 9 90.00 
2. บริษัทเอกชน 1 10.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน - 1 ปี 1 10.00 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 9 90.00 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 63 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้
บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี  จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ตำมล ำดับ 
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   4.4.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 64 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.41 มากที่สุด 4.93 0.16 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.70 0.48 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.40 0.52 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.40 0.52 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.40 0.52 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.60 0.52 มำกที่สุด 4.90 0.32 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.70 0.48 มำกที่สุด 4.90 0.32 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.53 0.45 มากที่สุด 4.90 0.22 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.60 0.52 มำกที่สุด 4.90 0.32 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.40 0.52 มำก 4.80 0.42 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.60 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.45 0.55 มาก 4.93 0.17 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.40 0.70 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.40 0.70 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.40 0.70 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.60 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.63 0.36 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.70 0.48 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.70 0.48 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.40 0.52 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.70 0.48 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 64 (ต่อ) 
 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.57 0.42 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.40 0.52 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.50 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.80 0.42 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.53 0.43 มากที่สุด 4.98 0.08 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.50 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.40 0.52 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.60 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.60 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.90 0.32 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.90 0.32 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.90 0.32 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.90 0.32 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.59 0.27 มากที่สุด 4.96 0.07 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 64 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.59) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.96) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.90) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.63) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.57) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =5.00 เท่ำๆ กัน)  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  ( X =4.98) 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.93 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 65 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.65 0.34 มำกที่สุด 4.97 0.07 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.53 0.45 มำกที่สุด 4.90 0.22 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.64 0.34 มำกที่สุด 4.96 0.10 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.63 0.33 มำกที่สุด 4.98 0.06 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.53 0.43 มำกที่สุด 4.98 0.08 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.60 0.26 มากที่สุด 4.96 0.08 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 65 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.60) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.96) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.65) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.64) และ  
3) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.63) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.98 เท่ำๆ กัน) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.97) และ 3) ทักษะ
ทำงปัญญำ ( X =4.96) 
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   4.4.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 66 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 10.00 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 20.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 40.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 20.00 
 8. ไม่ระบุ 1 10.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 66 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และ
ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00 เท่ำๆ กัน และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.00 
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    4.4.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 67 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 40.00 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 10.00 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 5 50.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 67 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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   4.4.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 68 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2 20.00 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 40.00 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 20.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 2 20.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 68 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
2 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
และ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ำๆ กัน 
 

   4.4.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
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 4.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

4.5.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 44 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 34.09 
 
    4.5.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 69 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 6 40.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 4 26.67 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 5 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 15 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน - 1 ปี 1 6.67 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 14 93.33 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 69 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.33 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
ตำมล ำดับ 
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   4.5.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 70 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.76 0.38 มากที่สุด 4.87 0.35 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.80 0.41 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.67 0.49 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.80 0.41 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.80 0.41 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.44 0.47 มาก 4.91 0.27 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.40 0.51 มำก 4.87 0.35 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.40 0.51 มำก 4.93 0.26 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.50 0.44 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.33 0.49 มำก 4.93 0.26 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.77 0.47 มากที่สุด 4.90 0.26 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.87 0.35 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.73 0.59 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.80 0.41 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.78 0.56 มากที่สุด 4.89 0.30 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.80 0.56 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.80 0.56 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
5.3 เปน็ผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.73 0.59 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 70 (ต่อ) 
 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.67 0.34 มากที่สุด 4.88 0.28 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.67 0.49 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.67 0.49 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.71 0.45 มากที่สุด 4.89 0.30 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.49 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.66 0.37 มากที่สุด 4.90 0.27 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 70 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.66) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.90) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.78) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.77) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.76) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.93) 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
( X =4.91) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.90) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 71 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.75 0.38 มำกที่สุด 4.88 0.30 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.44 0.47 มำก 4.91 0.27 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.59 0.41 มำกที่สุด 4.91 0.26 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.75 0.40 มำกที่สุด 4.88 0.30 มำกทีสุ่ด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.67 0.34 มำกที่สุด 4.88 0.28 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.64 0.36 มากที่สุด 4.89 0.27 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 71 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.64) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.89) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.75 
เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
( X =4.67) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.59) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) ควำมรู้ และทักษะทำงปัญญำ ( X =4.91 
เท่ ำๆ กัน ) และ 2) คุณ ธรรม จริยธรรม  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ( X =4.88 เท่ำๆ กัน) 
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   4.5.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 72 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 6.67 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 13.32 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 3 20.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 7 46.67 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 6.67 
 8. ไม่ระบุ 1 6.67 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 72 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 
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    4.5.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 73 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 6.67 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 6.67 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 1 6.67 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 13.32 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 9 60.00 
9.  ไม่ระบุ - - 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 73 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อนจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน  
 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ำๆ กัน  
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   4.5.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 74 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 6.67 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 33.32 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 26.67 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 26.67 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 6.67 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 74 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.32 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
เท่ำๆ กัน และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ำๆ กัน 
 

   4.5.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
3) ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
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 4.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

4.6.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 17 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29.41 
 
    4.6.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 75 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=5) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 2 40.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 20.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 2 40.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 5 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 20.00 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 4 80.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 75 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร และ 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ำๆ กัน
และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ตำมล ำดับ 
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   4.6.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 76 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=5) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.80 0.22 มากที่สุด 4.77 0.32 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.80 0.45 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.80 0.45 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.80 0.45 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.40 0.55 มำก 4.60 0.55 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.40 0.37 มาก 4.87 0.30 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.20 0.45 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.40 0.55 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.35 0.45 มาก 4.75 0.35 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.40 0.55 มำก 4.60 0.55 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสรำ้งสรรค์ 4.20 0.45 มำก 4.60 0.55 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.20 0.84 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.70 0.33 มากที่สุด 4.70 0.41 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.40 0.89 มำก 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 76 (ต่อ) 
 

รายการ (n=5) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.80 0.30 มากที่สุด 4.73 0.37 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.80 0.45 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.45 0.45 มาก 4.55 0.62 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.40 0.55 มำก 4.40 0.89 มำก 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.40 0.55 มำก 4.40 0.89 มำก 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.40 0.55 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.73 0.28 มากที่สุด 4.80 0.30 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.40 0.55 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.80 0.45 มำกที่สุด 4.60 0.55 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.60 0.21 มากที่สุด 4.74 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 76 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.60) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.80 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.73) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.70) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ ( X =4.87) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.80) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.77) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 77 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังใน
อนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=5) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.75 0.24 มำกที่สุด 4.75 0.34 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.40 0.37 มำก 4.87 0.30 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.51 0.31 มำกที่สุด 4.77 0.33 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.76 0.23 มำกที่สุด 4.75 0.34 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.45 0.45 มำก 4.55 0.62 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.58 0.22 มากที่สุด 4.74 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 77 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.58) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  ( X =4.76)  
2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.75) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.51) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  คือ 1) ควำมรู้ ( X =4.87)  
2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.77) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.75 เท่ำๆ กัน)  
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   4.6.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 78 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=5) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 40.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 3 60.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 78 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  และ 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
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    4.6.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 79 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=5) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 20.00 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 4 80.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 79 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
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   4.6.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 80 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=5) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 3 60.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 2 40.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 80 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
2 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้  จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 

   4.6.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
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5. ระดับปริญญาเอก 
 5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

5.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 7 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 
    5.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 81 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 3 75.00 
2. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 25.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 4 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 4 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 81 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
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   5.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 82 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.71 0.48 มากที่สุด 4.67 0.67 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.50 1.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.50 1.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.67 0.47 มากที่สุด 4.75 0.50 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.69 0.24 มากที่สุด 4.69 0.63 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.50 1.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.81 0.24 มากที่สุด 4.88 0.25 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.92 0.17 มากที่สุด 4.83 0.33 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 82 (ต่อ) 
 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.44 0.43 มาก 4.75 0.50 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.75 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.25 0.50 มำก 4.75 0.50 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.25 0.50 มำก 4.75 0.50 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.75 0.50 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.75 0.21 มากที่สุด 4.76 0.48 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 82 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.75) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =5.00) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.92) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.88)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.83) และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.75 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 83 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.81 0.29 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.67 0.47 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.82 0.14 มำกที่สุด 4.71 0.57 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.83 0.24 มำกที่สุด 4.77 0.47 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.44 0.43 มำก 4.75 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.71 0.26 มากที่สุด 4.75 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 83 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.71) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) 2) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.82) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.81) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.77) 2) คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.75 เท่ำๆ กัน) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.71)  
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   5.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 84 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 50.00 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 2 50.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 84 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกท่ีสุด คือ มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
 
    5.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 85 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์   
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 25.00 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 25.00 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 2 50.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 85 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 เท่ำๆ กัน 
 
   5.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 86 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 50.00 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 25.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 1 25.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 86 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และ 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
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 5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

5.2.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 7 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 
    5.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 87 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 1 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    

1. มำกกว่ำ 1 ปี 1 100.00 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 87 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสู ตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมี ระยะเวลำที่ ปฏิบั ติ งำนร่วมกับบัณ ฑิ ตมำกกว่ำ 1 ปี  จ ำนวน  1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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   5.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 88 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 88 (ต่อ) 
 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 88 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =5.00) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00 
เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน 
( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 89 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
5.00 0.00 มำกทีสุ่ด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 89 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =5.00) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00 
เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน 
( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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   5.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 90 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 100.00 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 90 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
    5.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 91 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 100.00 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน - - 
9.  ไม่ระบุ - - 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 91 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
   5.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบญัชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 92 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 100.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 92 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 



 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 93 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. บัญชีบัณฑิต 417 102 24.46 
2. รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 1,499 384 25.62 
3. บริหำรธุรกิจบัณฑิต 1,112 282 25.36 
4. รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำบริหำรรัฐกิจ  

วิชำเอกกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่ 
769 167 21.72 

5. เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชำกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง 
วิชำเอกกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (ต่อเนื่อง) 

166 39 23.49 

6. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 91 16 17.58 
7. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรตลำด 19 - - 
8. รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 52 18 34.62 

รวม 4,125 1,008 24.44 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 93 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 4,125 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 1,008 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.44 
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 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 94 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=1,008) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 197 19.54 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 200 19.84 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 498 49.40 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.10 
5. เพ่ือนร่วมงำน 84 8.33 
6. ไม่ระบุ 28 2.79 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 467 46.33 
2. รัฐวิสำหกิจ 47 4.66 
3. บริษัทเอกชน 453 44.94 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 0.20 
5. สหกรณ ์ 5 0.50 
6. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 7 0.69 
7. ไม่ระบุ 27 2.68 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 32 3.17 
2. 6 เดือน - 1 ปี 69 6.85 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 888 88.10 
4. ไม่ระบุ 19 1.88 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 94 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 498 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 467 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.33 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 453 คน คิดเป็นร้อยละ 44.94 และ
สังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 888 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.85 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตำมล ำดับ 
 
 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 95 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=1,008) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.51 มากที่สุด 4.79 0.40 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.65 0.56 มำกที่สุด 4.82 0.44 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.54 0.61 มำกที่สุด 4.79 0.46 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.44 0.63 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.68 มำก 4.72 0.54 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.54 0.62 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.56 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.45 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.14 0.61 มาก 4.68 0.50 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.15 0.66 มำก 4.68 0.54 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.05 0.68 มำก 4.64 0.56 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.21 0.71 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.25 0.64 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.22 0.73 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.26 0.72 มำก 4.73 0.51 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.20 0.75 มำก 4.72 0.51 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.33 0.71 มำก 4.76 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 95 (ต่อ) 
 

รายการ (n=1,008) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.49 0.56 มาก 4.79 0.42 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.64 0.56 มำกที่สุด 4.83 0.43 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.57 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.44 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.35 0.70 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.41 0.71 มำก 4.77 0.49 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.55 0.58 มากที่สุด 4.80 0.43 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.59 0.62 มำกที่สุด 4.81 0.46 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.62 0.60 มำกที่สุด 4.81 0.45 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.42 0.69 มำก 4.77 0.48 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.13 0.66 มาก 4.68 0.50 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.31 0.70 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.10 0.76 มำก 4.66 0.56 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.10 0.78 มำก 4.67 0.56 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.02 0.77 มำก 4.64 0.57 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.49 0.58 มาก 4.78 0.43 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.47 0.65 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.45 0.67 มำก 4.77 0.49 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.56 0.60 มำกที่สุด 4.81 0.45 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.37 0.50 มาก 4.75 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 95 เมือ่พิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.55) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.51) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.49 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มมีนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.80) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ (X =4.79 เท่ำๆ กัน) 
และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.78) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 96 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=1,008) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.48 มำกที่สุด 4.79 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.14 0.61 มำก 4.68 0.50 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.36 0.56 มำก 4.75 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.51 0.47 มำกที่สุด 4.79 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.13 0.66 มำก 4.68 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.51 มาก 4.74 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 96 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.51) 2) คุณธรรม 
จริยธรรม (X =4.50) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.79 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.75) และ 3) ควำมรู้ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.68 เท่ำๆ กัน)  
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 97 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=1,008) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 147 14.58 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 119 11.81 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 117 11.61 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 303 30.06 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 44 4.37 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 23 2.27 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 205 20.34 
8.  ไม่ระบุ 50 4.96 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที ่97 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 30.06 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.34 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 98 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=1,008) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 11 1.09 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 89 8.83 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 79 7.84 
4. มีควำมรับผิดชอบ 9 0.89 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 49 4.86 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 197 19.54 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 51 5.06 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 494 49.01 
9. ไม่ระบุ 29 2.88 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 98 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มี จุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 49.01 
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.54 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83  
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 99 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=1,008) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 193 19.15 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 185 18.35 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 272 26.98 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 238 23.61 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 28 2.78 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 46 4.57 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 10 0.99 
8.  ไม่ระบุ 36 3.57 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 99 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 272 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.98 2) มีควำมรับผิดชอบ  จ ำนวน 238 คน คิด เป็นร้อยละ 23.61 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 19.15  
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=25) 
1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=11) 
1.7.3 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=10) 
1.7.4 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=8) 
1.7.5 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน  สำมำรถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=7) 
1.7.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=7) 
1.7.7 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=7) 
1.7.8 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ ์(n=7) 
1.7.9 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=7) 
1.7.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=5) 
1.7.11 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=5) 
1.7.12 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=4) 
1.7.13 ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=3) 
1.7.14 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=3) 
1.7.15 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=3) 
1.7.16 ควรเพิ่มศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำนี้ (n=2) 
1.7.17 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=2) 
1.7.18 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

แขนงวิชำบริหำรรัฐกิจ วิชำเอกกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่ (n=2) 
1.7.19 กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ e-learning เข้ำถึงยำกและไม่ทันสมัย (n=1)  
1.7.20 ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน (n=1) 
1.7.21 ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ และสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย

อยู่เสมอ (n=1) 
1.7.22 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกล  และสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
1.7.23 ควรเปลี่ยนระบบกำรให้เกรดนักศึกษำให้เหมือนมหำวิทยำลัยอ่ืน (n=1) 
1.7.24 ควรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัยให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของผู้ที่มำใช้บริกำร (n=1) 



198 

1.7.25 ควรอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีจิตบริกำร (n=1) 
1.7.26 ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหำในชุดวิชำ (n=1) 
1.7.27 ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บัณฑิตอย่ำงเต็มที่ (n=1) 
1.7.28 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
1.7.29 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกำรสอนเสริมในชุดวิชำภำษำจีนและ

ภำษำอังกฤษ (n=1) 
1.7.30 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดโครงกำรอบรมเพ่ือทบทวนควำมรู้ให้แก่

ศิษย์เก่ำ (n=1) 
1.7.31 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดงำนมหกรรมจัดหำงำนให้บัณฑิต และมีกำรแนะแนว

อำชีพให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
1.7.32 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมหลักสูตรกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือกำรท ำงำนให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
1.7.33 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับองค์กรต่ำง  ๆ(n=1) 
1.7.34 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมสัดส่วนกำรให้คะแนนจำกกำรท ำกิจกรรม

ประจ ำชุดวิชำ (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 417 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 102 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.46 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 100 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=102) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 26 25.49 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 25 24.51 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 41 40.20 
4. เพ่ือนร่วมงำน 8 7.84 
5. ไม่ระบุ 2 1.96 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 31 30.40 
2. รัฐวิสำหกิจ 5 4.90 
3. บริษัทเอกชน 58 56.86 
4. สหกรณ ์ 4 3.92 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 3 2.94 
6. ไม่ระบุ 1 0.98 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 5 4.90 
2. 6 เดือน - 1 ปี 8 7.84 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 89 87.26 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 100 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 24.51 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.86 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 89 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.26 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 101 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=102) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.58 0.50 มากที่สุด 4.80 0.51 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.70 0.54 มำกที่สุด 4.84 0.53 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.66 0.54 มำกที่สุด 4.84 0.51 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.58 0.59 มำกที่สุด 4.79 0.54 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.35 0.65 มำก 4.73 0.68 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.57 0.64 มำกที่สุด 4.80 0.53 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.66 0.57 มำกที่สุด 4.81 0.54 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 101 (ต่อ) 
 

รายการ (n=102) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.22 0.61 มาก 4.70 0.57 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.24 0.63 มำก 4.71 0.59 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.08 0.66 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.33 0.75 มำก 4.73 0.58 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.29 0.62 มาก 4.71 0.55 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.29 0.73 มำก 4.73 0.58 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.26 0.67 มำก 4.71 0.59 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.24 0.72 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.37 0.73 มำก 4.70 0.59 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.50 0.58 มากที่สุด 4.79 0.52 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.66 0.57 มำกที่สุด 4.81 0.53 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.60 มำกที่สุด 4.86 0.49 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.36 0.70 มำก 4.75 0.59 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.40 0.75 มำก 4.74 0.63 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.61 0.55 มากที่สุด 4.80 0.54 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.68 0.62 มำกที่สุด 4.78 0.58 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.74 0.54 มำกที่สุด 4.82 0.54 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.43 0.67 มำก 4.79 0.56 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.19 0.58 มาก 4.69 0.56 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.28 0.68 มำก 4.70 0.64 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.14 0.70 มำก 4.66 0.65 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.28 0.67 มำก 4.70 0.63 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.06 0.66 มำก 4.69 0.53 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.55 0.56 มากที่สุด 4.79 0.47 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.55 0.61 มำกที่สุด 4.83 0.40 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.49 0.64 มำก 4.76 0.59 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.58 มำกที่สุด 4.79 0.57 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.42 0.50 มาก 4.75 0.49 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 101 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก (X =4.42) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.61) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.58) และ 3) ทักษะ 
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.55) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.80 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.79 เท่ำๆ กัน) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
( X =4.71)  
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 102 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=102) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.50 มำกที่สุด 4.80 0.47 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.22 0.61 มำก 4.70 0.57 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.40 0.56 มำก 4.74 0.49 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.56 0.49 มำกที่สุด 4.80 0.48 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.19 0.58 มำก 4.69 0.56 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.38 0.50 มาก 4.74 0.49 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 102 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.38) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.56)  2) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.55) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.40) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.80 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =4.74) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.70) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 103 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=102) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 8 7.84 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 9 8.82 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 6.86 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 33 32.35 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 5.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 1.96 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 27 26.47 
8.  ไม่ระบุ 10 9.82 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 103 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 104 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=102) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 10 9.80 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 10 9.80 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 0.99 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 5.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 14 13.73 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 5.88 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 51 50.00 
9.  ไม่ระบุ 4 3.92 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 104 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุด อ่อน  จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.80 เท่ำๆ กัน  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 105 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=102) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 25 24.52 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 7.84 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 32 31.37 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 28 27.45 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 0.98 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 0.98 
8.  ไม่ระบุ 7 6.86 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 105 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกท่ีสุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37 2) มีควำม
รับผิดชอบ จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.52 
 

   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=4) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 
6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
7) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับ

องค์กรต่ำงๆ (n=1) 
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 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 1,499 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 384 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.62 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 106 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=384) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 79 20.57 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 73 19.02 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 198 51.56 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.26 
5. เพ่ือนร่วมงำน 26 6.77 
6. ไม่ระบุ 7 1.82 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 172 44.79 
2. รัฐวิสำหกิจ 19 4.95 
3. บริษัทเอกชน 180 46.88 
4. องค์กรศำสนำ 2 0.52 
5. สหกรณ ์ 1 0.26 
6. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 3 0.78 
7. ไม่ระบุ 7 1.82 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 11 2.86 
2. 6 เดือน - 1 ปี 33 8.59 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 333 86.73 
4. ไม่ระบุ 7 1.82 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 106 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำรจ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำรจ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.88 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 และ
สังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 333 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.73 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 107 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=384) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.49 มาก 4.79 0.40 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.58 มำกที่สุด 4.82 0.44 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.49 0.60 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.39 0.62 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคตทิี่เหมำะสม 4.28 0.67 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.51 0.64 มำกที่สุด 4.81 0.46 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.52 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.45 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 107 (ต่อ) 
 

รายการ (n=384) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.10 0.58 มาก 4.67 0.49 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.12 0.64 มำก 4.68 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.00 0.67 มำก 4.62 0.57 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.17 0.69 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.23 0.63 มาก 4.72 0.47 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.20 0.70 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.24 0.72 มำก 4.72 0.53 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.19 0.75 มำก 4.71 0.50 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.30 0.69 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.45 0.54 มาก 4.77 0.42 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.63 0.54 มำกที่สุด 4.81 0.45 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.54 0.62 มำกที่สุด 4.79 0.46 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.28 0.71 มำก 4.72 0.51 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.35 0.72 มำก 4.76 0.48 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.54 0.55 มากที่สุด 4.79 0.44 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.57 0.61 มำกที่สุด 4.79 0.48 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.63 0.57 มำกที่สุด 4.80 0.46 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.41 0.66 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.08 0.63 มาก 4.67 0.49 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.31 0.68 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.03 0.76 มำก 4.66 0.56 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.05 0.77 มำก 4.66 0.54 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.95 0.77 มำก 4.63 0.57 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.49 0.56 มาก 4.79 0.45 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.46 0.62 มำก 4.77 0.48 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.45 0.65 มำก 4.78 0.49 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.56 0.58 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.34 0.47 มาก 4.74 0.38 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 107 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.54) 2) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.49) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.47) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
(X =4.79 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.77) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (X =4.72) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 108 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=384) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.45 มำก 4.79 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.10 0.58 มำก 4.67 0.49 มำกทีสุ่ด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.34 0.54 มำก 4.75 0.42 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.48 0.45 มำก 4.79 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.08 0.63 มำก 4.67 0.49 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29 0.47 มาก 4.73 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 108 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.73) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.48) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
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( X =4.47) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.79 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.75) และ 3) ควำมรู้ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.67 เท่ำๆ กัน) 
 
   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 109 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=384) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 50 13.02 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 39 10.16 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 45 11.72 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 127 33.07 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 17 4.43 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 10 2.60 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 76 19.79 
8.  ไม่ระบุ 20 5.21 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 109 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.07 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 110 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=384) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 8 2.08 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 27 7.03 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 29 7.55 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 4 1.04 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 25 6.51 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 67 17.45 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 14 3.65 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 198 51.56 
9.  ไม่ระบุ 12 3.13 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 110 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 และ 

3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 111 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=384) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 59 15.36 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 81 21.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 100 26.04 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 94 24.48 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 14 3.65 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 16 4.17 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 1.30 
8.  ไม่ระบุ 15 3.91 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 111 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48 และ 3) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 
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   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=16) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=7) 
3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=6) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=4) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=4) 
6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=3) 
7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 
8) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=2) 
9) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=2) 
10) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 
11) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=2) 
12) ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ (n=2) 
13) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได ้(n=2) 
14) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 
15) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
16) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
17) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
18) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกล  และ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
19) ควรเปลี่ยนระบบกำรให้เกรดนักศึกษำให้เหมือนมหำวิทยำลัยอ่ืน (n=1) 
20) ควรอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีจิตบริกำร (n=1) 
21) ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บัณฑิตอย่ำงเต็มที่ (n=1) 
22) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดงำนมหกรรมจัดหำงำนให้บัณฑิต 

และมีกำรแนะแนวอำชีพให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
23) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดอบรมหลักสูตรกำรใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือกำรท ำงำนให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
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 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  2.3.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 1,112 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 282 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.36 
 
   2.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 112 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=282) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 69 24.47 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 58 20.57 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 113 40.07 
4. เพ่ือนร่วมงำน 33 11.70 
5. ไม่ระบุ 9 3.19 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 71 25.18 
2. รัฐวิสำหกิจ 14 4.96 
3. บริษัทเอกชน 187 66.32 
4. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 0.35 
5. ไม่ระบุ 9 3.19 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 8 2.84 
2. 6 เดือน - 1 ปี 15 5.32 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 256 90.78 
4. ไม่ระบุ 3 1.06 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 112 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.32 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.78 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84 ตำมล ำดับ 
 
  2.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 113 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=282) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.51 มากที่สุด 4.79 0.37 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.67 0.55 มำกที่สุด 4.83 0.41 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.59 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.40 0.66 มำก 4.77 0.44 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.67 มำก 4.74 0.47 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.56 0.60 มำกที่สุด 4.80 0.42 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.53 0.66 มำกที่สุด 4.80 0.42 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 113 (ต่อ) 
 

รายการ (n=282) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.07 0.61 มาก 4.70 0.46 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.07 0.66 มำก 4.70 0.50 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.99 0.70 มำก 4.67 0.53 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.14 0.69 มำก 4.73 0.48 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.19 0.64 มาก 4.74 0.41 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.12 0.72 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.22 0.69 มำก 4.74 0.45 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.14 0.75 มำก 4.73 0.50 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.27 0.73 มำก 4.77 0.44 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.48 0.56 มาก 4.81 0.37 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.62 0.57 มำกที่สุด 4.85 0.38 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.58 0.61 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.35 0.70 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.38 0.73 มำก 4.79 0.46 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.50 0.62 มากที่สุด 4.81 0.37 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.58 0.63 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.58 0.64 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.35 0.76 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.10 0.64 มาก 4.70 0.47 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.28 0.68 มำก 4.77 0.45 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.06 0.74 มำก 4.69 0.52 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.08 0.75 มำก 4.70 0.55 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.98 0.75 มำก 4.65 0.55 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.45 0.60 มาก 4.81 0.38 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.44 0.66 มำก 4.80 0.42 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.41 0.69 มำก 4.80 0.43 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.52 0.64 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.33 0.51 มาก 4.77 0.34 มากที่สุด 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 113 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.77) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.51) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.50) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.48) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.81 เท่ำๆ กัน) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.79) และ 3) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ ( X =4.74) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 114 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=282) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.49 0.49 มำก 4.80 0.33 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.07 0.61 มำก 4.70 0.46 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.30 0.57 มำก 4.77 0.36 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 

ควำมรับผิดชอบ 
4.49 0.49 มำก 4.80 0.33 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.10 0.64 มำก 4.70 0.47 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29 0.51 มาก 4.75 0.35 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 114 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก  อยู่ ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
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( X =4.49 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.30) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.10) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.80 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ  
( X =4.77) และ 3) ควำมรู้ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.70 เท่ำๆ กัน) 
 
   2.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 115 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=282) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 45 15.96 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 27 9.57 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 23 8.16 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 88 31.21 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 10 3.55 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 8 2.84 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 67 23.76 
8.  ไม่ระบุ 14 4.95 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 115 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 
 



219 

   2.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 116 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=282) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 0.71 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 38 13.48 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 23 8.16 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 0.71 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 10 3.55 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 53 18.78 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 11 3.90 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 135 47.87 
9.  ไม่ระบุ 8 2.84 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 116 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48  
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   2.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 117 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=282) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 57 20.21 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 49 17.38 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 66 23.40 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 71 25.18 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 3.19 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 20 7.09 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 0.35 
8.  ไม่ระบุ 9 3.20 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 117 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18  
2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21 
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   2.3.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=3) 
2) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=3) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 
4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=2) 
6) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
7) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
9) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
10) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
11) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 
12) ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน (n=1) 
13) ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหำในชุดวิชำ (n=1) 
14) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
15) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมสัดส่วนกำรให้คะแนนจำกกำรท ำกิจกรรม

ประจ ำชุดวิชำ (n=1) 
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 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหาร
การปกครองท้องท่ี 
  2.4.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 769 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 167 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.72 
 
   2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 118 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=167) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 13 7.78 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 27 16.17 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 109 65.27 
4. เพ่ือนร่วมงำน 9 5.39 
5. ไม่ระบุ 9 5.39 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 147 88.02 
2. บริษัทเอกชน 10 5.99 
3. ไม่ระบุ 10 5.99 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 1.20 
2. 6 เดือน – 1 ปี 7 4.19 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 149 89.22 
4. ไม่ระบุ 9 5.39 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 118 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 65.27 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 147 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.02 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.22 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.19 และ 
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตำมล ำดับ 
 
  2.4.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 119 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=167) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.53 มากที่สุด 4.74 0.42 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.62 0.56 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.50 0.70 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.53 0.61 มำกที่สุด 4.76 0.47 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.35 0.73 มำก 4.62 0.64 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.57 0.64 มำกที่สุด 4.78 0.47 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.61 0.59 มำกที่สุด 4.81 0.46 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.25 0.70 มาก 4.65 0.53 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.25 0.74 มำก 4.63 0.59 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.19 0.73 มำก 4.63 0.60 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู ้

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.33 0.81 มำก 4.68 0.55 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.36 0.74 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.32 0.81 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.40 0.81 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.27 0.81 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.45 0.78 มำก 4.78 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 119 (ต่อ) 
 

รายการ (n=167) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.61 0.57 มากที่สุด 4.79 0.45 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.59 มำกที่สุด 4.83 0.44 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.67 มำกที่สุด 4.80 0.47 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.50 0.70 มำกที่สุด 4.74 0.53 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.66 0.58 มำกที่สุด 4.79 0.49 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.60 0.61 มากที่สุด 4.79 0.44 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.61 0.64 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.61 0.65 มำกที่สุด 4.78 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.59 0.65 มำกที่สุด 4.78 0.49 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.22 0.80 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.37 0.79 มำก 4.67 0.53 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.27 0.87 มำก 4.61 0.57 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.08 0.90 มำก 4.56 0.59 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.16 0.89 มำก 4.56 0.59 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.48 0.62 มาก 4.71 0.48 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.44 0.73 มำก 4.70 0.50 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.44 0.69 มำก 4.68 0.55 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.55 0.63 มำกที่สุด 4.74 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.44 0.58 มาก 4.72 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 119 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.44) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.72) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.61) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.60) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.53) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.79 เท่ำๆ กัน )  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.74) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.73) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 120 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=167) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.51 มำกที่สุด 4.75 0.40 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.25 0.70 มำก 4.65 0.53 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.41 0.65 มำก 4.72 0.42 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.55 0.51 มำกที่สุด 4.76 0.40 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.22 0.80 มำก 4.60 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.40 0.59 มาก 4.70 0.42 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 120 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.40) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.70) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.55) 2) คุณธรรม 
จริยธรรม  ( X =4.54) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.41) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.76) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.75) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.72)  
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   2.4.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 121 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=167) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 42 25.15 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 31 18.56 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 33 19.76 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 21 12.57 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 10 5.99 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 0.60 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 25 14.97 
8.  ไม่ระบุ 4 2.40 

  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 121 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์  จ ำนวน  
31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 
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   2.4.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 122 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=167) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 0.60 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 10 5.99 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 14 8.38 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 0.60 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 1.20 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 50 29.94 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 13 7.78 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 72 43.11 
9.  ไม่ระบุ 4 2.40 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 122 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 43.11 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.94 
และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38  
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   2.4.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 123 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=167) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 38 22.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 38 22.75 
3.  คิดเปน็ แก้ปัญหำได้ 48 28.74 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 25 14.97 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 2.40 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 8 4.79 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 1.80 
8.  ไม่ระบุ 3 1.80 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 123 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.75 เท่ำๆ กัน และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97 
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   2.4.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=5) 
2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=3) 
3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=3) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 
6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=2) 
7) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=2) 
8) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

แขนงวิชำบริหำรรัฐกิจ วิชำเอกกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่ (n=2) 
9) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
10) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
11) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
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2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
  2.5.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 166 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 39 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.49 
 
   2.5.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 124 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=39) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 3 7.70 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 10 25.64 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 20 51.28 
4. เพ่ือนร่วมงำน 6 15.38 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 23 58.97 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 10.26 
3. บริษัทเอกชน 12 30.77 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 3 7.69 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 36 92.31 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 124 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.28 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.64 และด ำรงต ำแหน่งเพื่อนร่วมงำน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตำมล ำดับ 
 เมื่ อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.97 รองลงมำสังกัดบริษ ัทเอกชนจ ำนวน 12 คน คิดเป ็นร้อยละ 30.77 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.31 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตำมล ำดับ 
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  2.5.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 125 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=39) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.48 มากที่สุด 4.87 0.32 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.51 0.60 มำกที่สุด 4.87 0.34 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.64 0.49 มำกที่สุด 4.90 0.31 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.49 0.60 มำก 4.85 0.37 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.49 0.56 มำก 4.85 0.37 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.56 0.64 มำกที่สุด 4.85 0.37 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.62 0.59 มำกที่สุด 4.90 0.31 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.19 0.49 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.23 0.58 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.15 0.54 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.18 0.56 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.28 0.55 มาก 4.82 0.33 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.26 0.59 มำก 4.79 0.41 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.18 0.64 มำก 4.79 0.41 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.21 0.73 มำก 4.79 0.47 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.46 0.55 มำก 4.90 0.31 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.46 0.52 มาก 4.83 0.34 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.59 0.59 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.62 0.54 มำกที่สุด 4.90 0.31 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.33 0.62 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.28 0.60 มำก 4.77 0.43 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 125 (ต่อ) 
 

รายการ (n=39) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.64 0.49 มากที่สุด 4.89 0.29 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.69 0.52 มำกที่สุด 4.92 0.27 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.69 0.47 มำกที่สุด 4.92 0.27 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.54 0.64 มำกที่สุด 4.82 0.45 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.18 0.57 มาก 4.77 0.41 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.33 0.66 มำก 4.90 0.31 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.08 0.66 มำก 4.67 0.62 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.18 0.68 มำก 4.79 0.47 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.13 0.70 มำก 4.72 0.60 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.68 0.45 มากที่สุด 4.88 0.27 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.54 0.55 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.72 0.51 มำกที่สุด 4.90 0.31 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.79 0.47 มำกที่สุด 4.92 0.27 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.42 0.38 มาก 4.82 0.26 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 125 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.42) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.82) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ทั กษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึ กษำค้นคว้ ำได้ ด้ วยตน เอง  ( X =4 .68)   
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.64) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.55) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.89) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.88) 
และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.87) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 126 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=39) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.44 มำกที่สุด 4.86 0.26 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.19 0.49 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.45 0.45 มำก 4.85 0.26 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 

ควำมรับผิดชอบ 
4.57 0.43 มำกที่สุด 4.86 0.25 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.18 0.57 มำก 4.77 0.41 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.39 0.38 มาก 4.81 0.27 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 126 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.39) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.81) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.57) 2) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.55) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.45) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.86 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =4.85) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.77) 
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   2.5.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 127 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=39) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 2.56 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 15.38 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 10.27 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 18 46.15 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.56 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 7 17.95 
8.  ไม่ระบุ 2 5.13 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 127 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 



235 

   2.5.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 128 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=39) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 5.14 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 2.56 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 2.56 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 5.14 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 8 20.51 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 2.56 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 23 58.97 
9.  ไม่ระบุ 1 2.56 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 128 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 
เท่ำๆ กัน  
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   2.5.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 129 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=39) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 9 23.08 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 2.56 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 12 30.77 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 14 35.90 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.56 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 2 5.13 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 129 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90  
2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 
 
   2.5.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
5) ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ  และสื่อกำรเรียนกำรสอน 

ให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 91 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 16 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.58 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 130 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=16) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 4 25.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 3 18.75 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 8 50.00 
4. เพ่ือนร่วมงำน 1 6.25 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 7 43.75 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 25.00 
3. บริษัทเอกชน 5 31.25 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 12.50 
2. 6 เดือนถึง 1 ปี 3 18.75 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 11 68.75 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 130 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.75 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ
สังกัดหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตำมล ำดับ 
 
   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 131 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=16) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.38 มำกที่สุด 4.81 0.35 มำกที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.88 0.34 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.63 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.45 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.50 0.63 มำกที่สุด 4.75 0.58 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.56 0.51 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.63 0.50 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.81 0.40 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.35 0.43 มำก 4.79 0.40 มำกที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.38 0.50 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.19 0.40 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.50 0.63 มำกที่สุด 4.75 0.45 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.42 0.41 มำก 4.84 0.39 มำกที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.38 0.50 มำก 4.88 0.34 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.44 0.63 มำก 4.75 0.58 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.31 0.60 มำก 4.88 0.34 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.56 0.51 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 131 (ต่อ) 
 

รายการ (n=16) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.59 0.41 มำกที่สุด 4.80 0.44 มำกที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.81 0.40 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.38 0.50 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.63 มำกที่สุด 4.75 0.58 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.50 0.53 มำกที่สุด 4.90 0.42 มำกที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.50 0.73 มำกที่สุด 4.88 0.50 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.63 0.62 มำกที่สุด 4.88 0.50 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.38 0.62 มำก 4.94 0.25 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.39 0.44 มำก 4.84 0.35 มำกที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.38 0.50 มำก 4.88 0.34 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.31 0.70 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.19 0.54 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.65 0.54 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.56 0.63 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.63 0.62 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.45 มำกที่สุด 4.88 0.34 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.51 0.39 มำกที่สุด 4.84 0.34 มำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 131 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.51) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.67) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง ( X =4.65) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.59) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
(X =4.90) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.88) 
และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
( X =4.84 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 132 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=16) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.64 0.39 มำกที่สุด 4.82 0.36 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.35 0.43 มำก 4.79 0.40 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.52 0.43 มำกที่สุด 4.86 0.32 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.61 0.41 มำกที่สุด 4.84 0.35 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.39 0.44 มำก 4.84 0.35 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.50 0.39 มำกที่สุด 4.83 0.34 มำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 132 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.50) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.83) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.64) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.61) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.52) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.86) 2) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.84 เท่ำๆ กัน) และ 3) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.82)  
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 133 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=16) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 6.25 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 18.75 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 3 18.75 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 8 50.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 6.25 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 133 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 เท่ำๆ กัน และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่ำๆ กัน 
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 134 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดออ่นของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=16) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 12.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 12.50 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 18.75 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 18.75 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 6 37.50 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 134 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 เท่ำๆ กัน และ 3) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได ้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 135 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=16) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 18.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 31.25 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 31.25 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 12.50 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 6.25 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 135 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 เท่ำๆ กัน 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
 
   3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
2) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
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 3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
3.2.1 การตอบแบบสอบถาม  

    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 52 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 34.62 
 
    3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 136 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 3 16.67 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 4 22.21 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 9 50.00 
4. เพ่ือนร่วมงำน 1 5.56 
5. ไม่ระบุ 1 5.56 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 16 88.88 
2. รัฐวิสำหกิจ 1 5.56 
3. บริษัทเอกชน 1 5.56 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 5.56 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 16.66 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 14 77.78 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 136 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.21 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.88 และรองลงมำสังกัดหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.56 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตำมล ำดับ 
 
   3.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 137 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.58 มากที่สุด 4.75 0.42 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.71 0.59 มำกที่สุด 4.76 0.44 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.62 มำกที่สุด 4.76 0.44 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.41 0.80 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.24 0.75 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.47 0.62 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.65 0.49 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.14 0.65 มาก 4.59 0.63 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.12 0.70 มำก 4.53 0.72 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.70 มำก 4.53 0.72 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.18 0.64 มำก 4.71 0.59 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.29 0.54 มาก 4.63 0.53 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.35 0.70 มำก 4.59 0.71 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.18 0.64 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.29 0.69 มำก 4.59 0.62 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.35 0.61 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 137 (ต่อ) 
 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.40 0.59 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.65 0.61 มำกที่สุด 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.53 0.62 มำกที่สุด 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.24 0.75 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.18 0.73 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.31 0.57 มาก 4.61 0.69 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.35 0.61 มำก 4.59 0.71 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.35 0.61 มำก 4.65 0.70 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.24 0.56 มำก 4.59 0.71 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.22 0.62 มาก 4.63 0.66 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.24 0.66 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.18 0.64 มำก 4.59 0.71 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.35 0.79 มำก 4.65 0.70 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.12 0.70 มำก 4.65 0.70 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.45 0.55 มาก 4.63 0.55 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.59 0.51 มำกที่สุด 4.65 0.61 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.29 0.69 มำก 4.65 0.49 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.47 0.62 มำก 4.59 0.62 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.33 0.52 มาก 4.65 0.52 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 137 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก (X =4.33) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.65) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.50) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.45) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.40) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.75) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.71) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.63 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 138 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.55 มำก 4.71 0.42 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.14 0.65 มำก 4.59 0.63 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.36 0.49 มำก 4.63 0.51 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.43 0.54 มำก 4.69 0.46 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.22 0.62 มำก 4.63 0.66 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.32 0.53 มาก 4.65 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 138 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.32) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.65) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.46) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.43) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.71)  
2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.69) และ 3) ทักษะ 
ทำงปัญญำ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
( X =4.63 เท่ำๆ กัน) 
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   3.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 139 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 22.22 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 11.11 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 8 44.45 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 11.11 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 11.11 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 139 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้  มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ำๆ กัน 
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    3.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 140 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 11.11 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 11.11 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 11.11 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 16.67 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 9 50.00 
 9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 140 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ำๆ กัน  
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   3.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 141 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2 11.11 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 16.67 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 9 50.00 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 22.22 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 141 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 3) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
   3.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ ์(n=1) 
2) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 
3) กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ e-learning เข้ำถึงยำกและไม่ทันสมัย (n=1) 

 
 

 
 

 



 

สาขาวิชานิติศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 142 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นิติศำสตรบัณฑิต 1,252 219 17.49 
2. นิติศำสตรมหำบัณฑิต 89 13 14.61 

รวม 1,341 232 17.30 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 142 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,341 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 232 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.30 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 143 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=232) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 74 31.90 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 37 15.95 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 109 46.97 
4. เพ่ือนร่วมงำน 6 2.59 
5. ไม่ระบุ 6 2.59 
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ตารางภาคผนวกที่ 143 (ต่อ) 
 

รายการ (n=232) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 169 72.83 
2. รัฐวิสำหกิจ 7 3.02 
3. บริษัทเอกชน 50 21.55 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 0.43 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 0.43 
6. ไม่ระบุ 4 1.72 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 18 7.76 
2. 6 เดือน - 1 ปี 31 13.36 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 178 76.72 
4. ไม่ระบุ 5 2.16 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 143 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.95 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.83 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 76.72 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.36 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 144 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=232) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.53 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.58 มำกที่สุด 4.85 0.37 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.59 มำกที่สุด 4.77 0.46 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.50 0.66 มำกที่สุด 4.76 0.54 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.41 0.69 มำก 4.71 0.51 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.59 0.64 มำกที่สุด 4.77 0.45 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.59 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.24 0.61 มาก 4.70 0.53 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.28 0.69 มำก 4.74 0.56 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.18 0.70 มำก 4.66 0.60 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.27 0.69 มำก 4.70 0.57 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.32 0.61 มาก 4.74 0.44 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.29 0.68 มำก 4.74 0.49 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.32 0.72 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.29 0.72 มำก 4.73 0.50 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.39 0.69 มำก 4.71 0.51 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.52 0.57 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.57 มำกที่สุด 4.84 0.41 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.61 0.63 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.38 0.73 มำก 4.73 0.51 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.41 0.70 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.53 0.59 มากที่สุด 4.76 0.44 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.56 0.67 มำกที่สุด 4.77 0.46 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.59 0.62 มำกที่สุด 4.76 0.48 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.44 0.69 มำก 4.76 0.48 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 144 (ต่อ) 
 

รายการ (n=232) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.23 0.67 มาก 4.67 0.54 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.35 0.71 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.22 0.74 มำก 4.66 0.58 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.21 0.83 มำก 4.68 0.59 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.15 0.76 มำก 4.64 0.60 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.59 0.60 มากที่สุด 4.80 0.46 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.59 0.64 มำกที่สุด 4.79 0.49 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.57 0.67 มำกที่สุด 4.78 0.53 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.65 มำกที่สุด 4.82 0.45 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.43 0.52 มาก 4.75 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 144 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสด งออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.43) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.59)  2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ( X =4.54) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.53) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =4.80)  2) มีคุณธรรม จริยธรรม  และ 
มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.78 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.76) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 145 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=232) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.51 มำกที่สุด 4.78 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.24 0.61 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.44 0.57 มำก 4.76 0.42 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.54 0.51 มำกที่สุด 4.78 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.23 0.67 มำก 4.67 0.54 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.40 0.52 มาก 4.74 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 145 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.40) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับ
แรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.55) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.54) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.44) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.78 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =4.76) และ 3) ควำมรู้ (X =4.70)  



256 
 

 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 146 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=232) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 42 18.10 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 35 15.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 34 14.66 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 54 23.28 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 1.72 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 4 1.72 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 45 19.40 
8.  ไม่ระบุ 14 6.03 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 146 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.28 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.40 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 147 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=232) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5 2.15 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 21 9.05 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 3.45 
4. มีควำมรับผิดชอบ 7 3.02 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 3.88 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 34 14.66 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 13 5.60 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 129 55.60 
9. ไม่ระบุ 6 2.59 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 147 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.66 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05  
 



258 
 

 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 148 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=232) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 69 29.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 43 18.53 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 55 23.71 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 34 14.66 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 1.72 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 12 5.17 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 4 1.72 
8.  ไม่ระบุ 11 4.74 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 148 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 69 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.75 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53  
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=6) 

1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=3) 

1.7.3 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน สำมำรถเรียนรู้ 

ได้ทุกที่ ทุกเวลำ (n=2) 

1.7.4 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=2) 

1.7.5 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=2) 

1.7.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 

1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 

1.7.8 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงศิษย์

ปัจจุบันและอำจำรย์ (n=2) 

1.7.9 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

ให้มำกขึ้น (n=2) 

1.7.10 ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน (n=1) 

1.7.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 

1.7.12 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

1.7.13 ควรเพิ่มศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำนี้ (n=1) 

1.7.14 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 

1.7.15 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

1.7.16 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

1.7.17 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยช่วยเหลือเรื่องสิทธิของนักศึกษำในเรือนจ ำ (n=1) 

1.7.18 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 1,252 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 219 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.49 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 149 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=219) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 66 30.13 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 36 16.44 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 105 47.95 
4. เพ่ือนร่วมงำน 6 2.74 
5. ไม่ระบุ 6 2.74 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 157 71.68 
2. รัฐวิสำหกิจ 7 3.20 
3. บริษัทเอกชน 49 22.37 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 0.46 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 0.46 
6. ไม่ระบุ 4 1.83 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 17 7.76 
2. 6 เดือน - 1 ปี 30 13.70 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 167 76.26 
4. ไม่ระบุ 5 2.28 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 149 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.95 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 157 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.68 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37 และ
สังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.26 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 150 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=219) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.54 มากที่สุด 4.77 0.39 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.62 0.59 มำกที่สุด 4.84 0.38 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.60 มำกที่สุด 4.78 0.45 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.49 0.67 มำก 4.75 0.55 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.38 0.70 มำก 4.70 0.52 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.58 0.65 มำกที่สุด 4.76 0.45 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.58 0.63 มำกที่สุด 4.81 0.42 มำกที่สุด 



262 
 

ตารางภาคผนวกที่ 150 (ต่อ) 
 

รายการ (n=219) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.23 0.61 มาก 4.69 0.53 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.26 0.70 มำก 4.73 0.57 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.16 0.70 มำก 4.65 0.60 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.25 0.69 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.31 0.62 มาก 4.73 0.44 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.28 0.69 มำก 4.73 0.48 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.31 0.72 มำก 4.76 0.46 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.28 0.72 มำก 4.72 0.50 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.37 0.69 มำก 4.71 0.51 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.51 0.58 มากที่สุด 4.77 0.41 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.84 0.40 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.64 มำกที่สุด 4.81 0.43 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.37 0.75 มำก 4.72 0.51 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.41 0.71 มำก 4.73 0.51 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.51 0.60 มากที่สุด 4.76 0.43 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.54 0.68 มำกที่สุด 4.77 0.45 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.57 0.63 มำกที่สุด 4.75 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.42 0.70 มำก 4.75 0.47 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.22 0.68 มาก 4.66 0.54 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.34 0.71 มำก 4.69 0.56 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.21 0.75 มำก 4.65 0.58 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.18 0.84 มำก 4.67 0.59 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.13 0.77 มำก 4.63 0.60 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.58 0.61 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.58 0.65 มำกที่สุด 4.79 0.48 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.56 0.68 มำกที่สุด 4.78 0.53 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.65 มำกที่สุด 4.82 0.44 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.41 0.52 มาก 4.74 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 150 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.41) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.58) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.53) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.51 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.80) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.77 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.76) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 151 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=219) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.52 มำกที่สุด 4.78 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.23 0.61 มำก 4.69 0.53 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.43 0.57 มำก 4.76 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.53 0.51 มำกที่สุด 4.77 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.22 0.68 มำก 4.66 0.54 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.39 0.53 มาก 4.74 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 151 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.39) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.54) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.53) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.43) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.78) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.77) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.76)  
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 152 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=219) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 38 17.34 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 33 15.07 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 29 13.24 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 54 24.66 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 1.83 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 4 1.83 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 44 20.09 
8.  ไม่ระบุ 13 5.94 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 152 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.66 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.34  
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 153 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=219) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 2.28 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 21 9.59 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 3.20 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 7 3.20 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 4.11 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 32 14.61 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 12 5.48 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 121 55.25 
9.  ไม่ระบุ 5 2.28 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 153 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 21 คน คิดป็นร้อยละ 9.59 
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 154 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=219) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 63 28.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 38 17.35 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 54 24.66 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 34 15.53 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 1.83 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 12 5.48 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 4 1.83 
8.  ไม่ระบุ 10 4.57 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 154 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.66 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35  
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   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=6) 

2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=2) 

3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=2) 

4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=2) 

5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 

6) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 

7) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

ศิษย์ปัจจุบันและอำจำรย์ (n=2) 

8) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=2) 

9) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1)  

10) ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน (n=1) 

11) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 

12) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

13) ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ (n=1) 

14) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 

15) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

16) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

17) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยช่วยเหลือเรื่องสิทธิของนักศึกษำ 

ในเรือนจ ำ (n=1) 

18) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 89 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14.61 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 155 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=13) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 8 61.54 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 7.69 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 4 30.77 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 12 92.31 
2. บริษัทเอกชน 1 7.69 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
 1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 7.69 

2. 6 เดือน - 1 ปี 1 7.69 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 11 84.62 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 155 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร  พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 92.31 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.62 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.69 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 
   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 156 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=13) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.81 0.33 มากที่สุด 4.90 0.29 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.75 0.62 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.92 0.29 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.77 0.44 มำกที่สุด 4.92 0.29 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.85 0.38 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.85 0.38 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.51 0.48 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.54 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.46 0.52 มำก 4.83 0.58 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.54 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.56 0.51 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.54 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.54 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.54 0.66 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.62 0.51 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.56 0.38 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.77 0.44 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.46 0.52 มำก 4.83 0.58 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.31 0.48 มำก 4.83 0.58 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 156 (ต่อ) 
 

รายการ (n=13) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.77 0.34 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.85 0.38 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.85 0.38 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.62 0.51 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.50 0.44 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.54 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.31 0.63 มำก 4.83 0.58 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.46 0.52 มำก 4.83 0.58 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.72 0.49 มากที่สุด 4.83 0.58 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.77 0.44 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.69 0.63 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.63 0.34 มากที่สุด 4.84 0.54 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 156 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.81) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ ( X =4.77) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้ นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.72) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.90) และ 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีควำมรับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.83 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 157 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=13) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.71 0.33 มำกที่สุด 4.87 0.44 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.51 0.48 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.63 0.46 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.72 0.30 มำกที่สุด 4.86 0.47 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.50 0.44 มำกที่สุด 4.83 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.61 0.35 มากที่สุด 4.84 0.53 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 157 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.61) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.72) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.71) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.87)  
2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.86)  และ 3) ควำมรู้ ทักษะ
ทำงปัญญำ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
( X =4.83 เท่ำๆ กัน) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 158 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=13) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 4 30.78 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 15.38 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 38.46 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 7.69 
8.  ไม่ระบุ 1 7.69 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 158 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.78 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38  
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 159 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=13) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 7.69 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 15.38 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 7.69 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 8 61.55 
9.  ไมร่ะบุ 1 7.69 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 159 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.55 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดป็นร้อยละ 15.38  
และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย
ตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 160 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=13) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 6 46.16 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 38.46 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 7.69 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 7.69 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 160 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 46.16 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ 
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 
   3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2)  

2) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ (n=1) 

 



 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 161 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. กำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 94 17 18.09 
2. สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 409 83 20.29 
3. วิทยำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 549 72 13.11 
4. สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 54 10 18.52 
5. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

อุตสำหกรรม 
7 - - 

รวม 1,113 182 16.35 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 161 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,113 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 182 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.35 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 162 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=182) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 34 18.68 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 37 20.33 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 101 55.49 
4. เพ่ือนร่วมงำน 9 4.95 
5. ไม่ระบุ 1 0.55 
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ตารางภาคผนวกที่ 162 (ต่อ) 
 

รายการ (n=182) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 113 62.08 
2. รัฐวิสำหกิจ 7 3.85 
3. บริษัทเอกชน 60 32.97 
4. เกษตรกรรม 1 0.55 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 0.55 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 12 6.59 
2. 6 เดือน - 1 ปี 12 6.59 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 157 86.27 
4. ไม่ระบุ 1 0.55 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 162 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 55.49 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.08 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 86.27 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 163 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=182) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.52 มากที่สุด 4.78 0.37 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.62 0.57 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.48 0.63 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.49 0.62 มำก 4.79 0.41 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.42 0.68 มำก 4.73 0.49 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.54 0.64 มำกที่สุด 4.78 0.44 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.64 0.59 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.20 0.61 มาก 4.71 0.53 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.24 0.69 มำก 4.74 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.70 มำก 4.65 0.64 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.24 0.63 มำก 4.74 0.49 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.24 0.62 มาก 4.73 0.45 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.23 0.67 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.24 0.70 มำก 4.75 0.47 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.23 0.76 มำก 4.68 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.27 0.67 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.49 0.57 มาก 4.80 0.42 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.60 0.55 มำกที่สุด 4.87 0.37 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.50 0.63 มำกที่สุด 4.81 0.49 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.38 0.70 มำก 4.75 0.52 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.47 0.70 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.53 0.59 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.58 0.64 มำกที่สุด 4.83 0.43 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.59 0.60 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.41 0.71 มำก 4.82 0.42 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 163 (ต่อ) 
 

รายการ (n=182) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.16 0.61 มาก 4.69 0.51 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.22 0.66 มำก 4.73 0.51 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.16 0.74 มำก 4.68 0.56 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.15 0.72 มำก 4.67 0.56 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.10 0.71 มำก 4.67 0.56 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.49 0.57 มาก 4.79 0.41 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.44 0.63 มำก 4.80 0.42 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.49 0.63 มำก 4.79 0.43 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.63 มำกที่สุด 4.80 0.46 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.37 0.49 มาก 4.76 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 163 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.53 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.49 เท่ำๆ กัน) 
และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.24) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.82) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.80) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
( X =4.79) 



279 
 

   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 164 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=182) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.50 มำกที่สุด 4.79 0.35 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.20 0.61 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.35 0.55 มำก 4.76 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.51 0.49 มำกที่สุด 4.80 0.35 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.16 0.61 มำก 4.69 0.51 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.34 0.49 มาก 4.75 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 164 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
(X =4.51 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.35) และ 3) ควำมรู้ (X =4.20) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.80) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.79) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.76)  
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 165 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=182) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 27 14.83 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 22 12.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 24 13.19 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 46 25.27 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 4.95 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 2.75 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 41 22.52 
8.  ไม่ระบุ 8 4.40 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 165 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.52 และ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 4.83 
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 166 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=182) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2 1.10 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 30 16.48 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 12 6.59 
4. มีควำมรับผิดชอบ 4 2.20 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 4.95 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 28 15.38 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 15 8.24 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 79 43.41 
9. ไม่ระบุ 3 1.65 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 166 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 167 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=182) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 36 19.77 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 29 15.93 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 55 30.22 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 40 21.98 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 1.65 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 9 4.95 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 0.55 
8.  ไม่ระบุ 9 4.95 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 167 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22 
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=5) 

1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=4) 

1.7.3 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=3) 

1.7.4 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 

1.7.5 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=2) 

1.7.6 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 

1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 

1.7.8 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน สำมำรถเรียนรู้

ได้ทุกที่ ทุกเวลำ (n=1) 

1.7.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 

1.7.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 

1.7.11 ควร เพ่ิ มช่ อ งท ำงกำรติ ดต่ อกั บท ำงมหำวิท ยำลั ย ให้ เพี ย งพอ 

ต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มำใช้บริกำร (n=1) 

1.7.12 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

1.7.13 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ (n=1) 

1.7.14 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอนำมัยสิ่งแวดล้อม (n=1) 

1.7.15 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 

1.7.16 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยรวบรวมภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนที่ใช้ในกำรรักษำ

ผู้ป่วย (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 94 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.09 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 168 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 3 17.66 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 2 11.76 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 9 52.94 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 11.76 
5. ไม่ระบุ 1 5.88 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 14 82.35 
2. บริษัทเอกชน 3 17.65 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 5.88 
2. 6 เดือน - 1 ปี 1 5.88 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 15 88.24 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 168 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.66 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.35 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชนจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.24 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.88 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 169 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.57 0.46 มากที่สุด 4.80 0.32 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.59 0.51 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.47 0.62 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.47 0.72 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.65 0.49 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.71 0.47 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.39 0.41 มาก 4.84 0.36 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.29 0.47 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.35 0.49 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.49 0.50 มาก 4.84 0.34 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.47 0.62 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.41 0.71 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 169 (ต่อ) 
 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.63 0.42 มากที่สุด 4.87 0.29 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.94 0.24 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.59 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.53 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.59 0.51 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.61 0.43 มากที่สุด 4.90 0.28 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.94 0.24 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.65 0.49 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.35 0.70 มำก 4.88 0.33 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.04 0.61 มาก 4.69 0.50 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.35 0.61 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.12 0.70 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.76 0.83 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
3.94 0.75 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.71 0.35 มากที่สุด 4.92 0.25 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.53 0.51 มำกที่สุด 4.94 0.24 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.76 0.44 มำกที่สุด 4.94 0.24 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.82 0.39 มำกที่สุด 4.88 0.33 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.49 0.31 มาก 4.84 0.26 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 169 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.49) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.84) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.71) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.63) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.61) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.92) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.90) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
(X =4.87) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 170 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.62 0.31 มำกที่สุด 4.85 0.22 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.39 0.41 มำก 4.84 0.36 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.58 0.38 มำกที่สุด 4.87 0.28 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.62 0.30 มำกที่สุด 4.86 0.22 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.04 0.61 มำก 4.69 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.45 0.31 มาก 4.82 0.27 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 170 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.45) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.82) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
(X =4.62 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.58) และ 3) ควำมรู้ (X =4.39) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ  
( X =4.87) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.86) และ  
3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.85) 
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   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 171 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 6 35.29 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 17.65 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 11.76 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 11.76 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 5.89 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 3 17.65 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 171 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์  จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้  และ 
มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 เท่ำๆ กัน 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 172 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 5.88 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 5.88 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 11.77 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 35.29 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 11.77 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 4 23.53 
9.  ไม่ระบุ 1 5.88 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 172 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.29 2) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ  

3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.77 เท่ำๆ กัน  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 173 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของ
หลักสูตร 

 

รายการ (n=17) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 29.41 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 17.65 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 5 29.41 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 5.88 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 3 17.65 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 173 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.41 เท่ำๆ กัน 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.65 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 
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 2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
3) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 
4) ควรเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัยให้เพียงพอ 

ต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มำใช้บริกำร (n=1) 
5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ (n=1) 
6) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยรวบรวมภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนที่ใช้ในกำรรักษำ

ผู้ป่วย (n=1)  
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2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 409 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 83 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.29 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 174 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=83) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 15 18.08 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 1.20 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 65 78.31 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 2.41 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 74 89.16 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 2.41 
3. บริษัทเอกชน 7 8.43 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 6 7.23 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 3.61 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 74 89.16 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 174 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 78.31 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08 และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.41 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลั กสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.16 รองลงมำสังกัดบริษ ัทเอกชนจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 89.16 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61 ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 175 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=83) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.54 0.53 มากที่สุด 4.80 0.34 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.63 0.56 มำกที่สุด 4.86 0.35 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.46 0.67 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.51 0.65 มำกที่สุด 4.78 0.41 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.46 0.63 มำก 4.77 0.42 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.57 0.59 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.60 0.58 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.55 มาก 4.69 0.49 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.22 0.59 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.10 0.64 มำก 4.64 0.55 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.19 0.61 มำก 4.71 0.48 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.20 0.58 มาก 4.69 0.45 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.13 0.62 มำก 4.69 0.49 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.22 0.68 มำก 4.75 0.44 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.19 0.74 มำก 4.63 0.53 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.28 0.63 มำก 4.70 0.51 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 175 (ต่อ) 
 

รายการ (n=83) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.53 0.57 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.59 0.56 มำกที่สุด 4.87 0.38 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.54 0.59 มำกที่สุด 4.81 0.48 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.47 0.67 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.52 0.67 มำกที่สุด 4.80 0.44 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.59 0.53 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.63 0.58 มำกที่สุด 4.83 0.41 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.66 0.55 มำกที่สุด 4.82 0.42 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.49 0.61 มำก 4.84 0.37 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.25 0.57 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.30 0.62 มำก 4.75 0.46 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.29 0.69 มำก 4.71 0.48 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.23 0.65 มำก 4.70 0.51 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.18 0.67 มำก 4.67 0.54 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.51 0.59 มากที่สุด 4.81 0.39 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.49 0.61 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.49 0.65 มำก 4.80 0.44 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.55 0.63 มำกที่สุด 4.82 0.42 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.40 0.48 มาก 4.76 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 175 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.40) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.59) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.54) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.53) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.83) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง (X =4.81) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ (X =4.80 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 176 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=83) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.80 0.34 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.55 มำก 4.69 0.49 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.34 0.54 มำก 4.74 0.40 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.54 0.50 มำกที่สุด 4.81 0.33 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.25 0.57 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.37 0.49 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 176 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.54) 2) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.53) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.34) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.80) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.74) 
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   2.2.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 177 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=83) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 15 18.08 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 9 10.84 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 9 10.84 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 27 32.53 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 1.20 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 2.41 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 18 21.69 
8.  ไม่ระบุ 2 2.41 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 177 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.53 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08 
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 178 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=83) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 11 13.25 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 6.02 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 3.62 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 3.62 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 11 13.25 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 7.23 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 43 51.81 
9.  ไม่ระบุ 1 1.20 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 178 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 เท่ำๆ กัน และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23  
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 179 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของ
หลักสูตร 

 

รายการ (n=83) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 20 24.10 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 10 12.05 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 23 27.71 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 24 28.92 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 2.41 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 1.20 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 1.20 
8.  ไม่ระบุ 2 2.41 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 179 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.10 
 
  



299 
 

  2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=4) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=3) 
3) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
6) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
7) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
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 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  2.3.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 549 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 72 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13.11 
 
   2.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 180 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=72) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 15 20.83 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 31 43.06 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 21 29.17 
4. เพ่ือนร่วมงำน 5 6.94 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 15 20.83 
2. รัฐวิสำหกิจ 5 6.95 
3. บริษัทเอกชน 50 69.44 
4. เกษตรกรรม 1 1.39 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 1.39 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 5 6.94 
2. 6 เดือน - 1 ปี 8 11.11 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 58 80.56 
4. ไม่ระบุ 1 1.39 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 180 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.44 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 58 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.56 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 ตำมล ำดับ 
 
  2.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 181 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=72) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.52 0.49 มากที่สุด 4.74 0.44 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.54 มำกที่สุด 4.76 0.46 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.51 0.60 มำกที่สุด 4.78 0.48 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.49 0.58 มำก 4.76 0.43 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.69 มำก 4.64 0.59 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.47 0.67 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.67 0.56 มำกที่สุด 4.76 0.49 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.18 0.69 มาก 4.67 0.62 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.19 0.80 มำก 4.71 0.70 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.08 0.80 มำก 4.57 0.78 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.26 0.65 มำก 4.72 0.54 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 181 (ต่อ) 
 

รายการ (n=72) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.24 0.65 มาก 4.72 0.49 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.25 0.71 มำก 4.75 0.52 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.19 0.72 มำก 4.69 0.55 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสรำ้งสรรค์ 4.28 0.75 มำก 4.68 0.55 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.22 0.72 มำก 4.75 0.52 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.40 0.59 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.54 0.56 มำกที่สุด 4.83 0.41 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.40 0.66 มำก 4.78 0.54 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.25 0.75 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.39 0.78 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.44 0.63 มาก 4.77 0.49 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.49 0.71 มำก 4.78 0.51 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.51 0.65 มำกที่สุด 4.76 0.52 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.77 มำก 4.76 0.52 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.08 0.64 มาก 4.62 0.57 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.08 0.67 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.01 0.78 มำก 4.60 0.64 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.17 0.71 มำก 4.61 0.62 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.06 0.75 มำก 4.61 0.62 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.42 0.57 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.38 0.66 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.44 0.63 มำก 4.74 0.47 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.43 0.65 มำก 4.74 0.53 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.32 0.51 มาก 4.71 0.45 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 181 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.32) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.71) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.52) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.44) และ 3) ทักษะ 
ทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.42) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.77) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.75) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.74) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 182 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=72) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.49 มำก 4.74 0.40 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.18 0.69 มำก 4.67 0.62 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.31 0.56 มำก 4.72 0.45 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.45 0.49 มำก 4.75 0.40 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.08 0.64 มำก 4.62 0.57 มำกทีสุ่ด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.51 มาก 4.70 0.45 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 182 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.70) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก  อยู่ ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.46) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.45) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.31) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.75) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.74) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.72) 
 
   2.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 183 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=72) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 6.94 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 11.11 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 11 15.28 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 14 19.44 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 7 9.72 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 4.17 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 21 29.17 
8.  ไม่ระบุ 3 4.17 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 183 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  จ ำนวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.17 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 และ  
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 
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   2.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 184 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=72) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 16 22.23 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 6.94 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 6.94 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 10 13.89 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 8.33 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 29 40.28 
9. ไม่ระบุ 1 1.39 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 184 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.23 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89  
 



306 
 

   2.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 185 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=72) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 11 15.28 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 14 19.44 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 27 37.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 8 11.11 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 1.39 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 7 9.72 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 185 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28  
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   2.3.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได ้(n=2) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=1) 
6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
7) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอนำมัยสิ่งแวดล้อม (n=1) 
8) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 54 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.52 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 186 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 10.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 3 30.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 6 60.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 10 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 10 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 186 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 187 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.52 0.81 มากที่สุด 4.98 0.05 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.50 0.97 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.30 0.67 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติทีเ่หมำะสม 4.60 0.97 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.60 0.97 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.60 0.97 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.30 0.82 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.17 0.85 มาก 4.95 0.16 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.33 0.87 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3.90 0.99 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.20 0.79 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.55 0.66 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.70 0.67 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.70 0.67 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.40 0.86 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.40 0.84 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.50 0.85 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.30 1.06 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 187 (ต่อ) 
 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.15 0.78 มาก 4.95 0.16 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.30 0.95 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.20 0.92 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.10 0.99 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.00 0.67 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.40 0.72 มาก 4.90 0.32 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.30 0.82 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.40 0.70 มำก 4.90 0.32 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.50 0.71 มำกที่สุด 4.90 0.32 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.32 0.72 มาก 4.97 0.10 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 187 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.32) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.97) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.55) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.52) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.40 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุ ด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =5.00 
เท่ำๆ กัน)  2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.98) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม ( X =4.95 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 188 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=10) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.69 มำกที่สุด 4.97 0.10 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.30 0.82 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.24 0.78 มำก 4.93 0.23 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.48 0.70 มำก 4.98 0.08 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.15 0.78 มำก 4.95 0.16 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.71 มาก 4.96 0.11 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 188 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.96) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  ( X =4.50) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.48) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ควำมรู้ (X =5.00) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ ( X =4.98) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.97) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 189 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 10.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 20.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 20.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 30.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 20.00 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 189 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 
คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ำๆ กัน และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00  
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 190 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 10.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 20.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 10.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 10.00 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 10.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 10.00 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 30.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 190 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และ
ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.00 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 191 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=10) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 20.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 50.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 30.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 191 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
2) มีควำมรับผิดชอบจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 3) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
 
 

 



 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 192 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. เศรษฐศำสตรบัณฑิต 79 17 21.52 
2. เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต 20 4 20.00 

รวม 99 21 21.21 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 192 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 99 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 21 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.21 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 193 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=21) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 4 19.05 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 5 23.81 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 10 47.62 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 9.52 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 13 61.90 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 9.53 
3. บริษัทเอกชน 4 19.05 
4. สหกรณ ์ 1 4.76 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 4.76 
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ตารางภาคผนวกที่ 193 (ต่อ) 
 

รายการ (n=21) จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต   

1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 3 14.29 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 9.52 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 16 76.19 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 193 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำรและ
ด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.29 และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 194 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=21) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.58 มากที่สุด 4.86 0.36 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.71 0.46 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.43 0.68 มำก 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.57 0.60 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.43 0.68 มำก 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.24 0.66 มาก 4.75 0.41 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.33 0.66 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.19 0.68 มำก 4.67 0.48 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.19 0.75 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.25 0.75 มาก 4.75 0.43 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.19 0.75 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.29 0.78 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.19 0.75 มำก 4.71 0.46 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.33 0.80 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.50 0.63 มากที่สุด 4.81 0.40 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.62 0.67 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.48 0.68 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.38 0.74 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.51 0.60 มากที่สุด 4.86 0.36 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.52 0.60 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.52 0.60 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.48 0.68 มำก 4.86 0.36 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 194 (ต่อ) 
 

รายการ (n=21) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.32 0.60 มาก 4.80 0.40 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.43 0.68 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.38 0.59 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.24 0.62 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.24 0.70 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.51 0.66 มากที่สุด 4.83 0.37 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.48 0.68 มำก 4.81 0.40 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.81 0.40 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.41 0.57 มาก 4.81 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 194 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.41) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.81) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.53) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.51 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.50) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.86 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =4.83) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.81) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 195 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=21) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.52 0.60 มำกที่สุด 4.84 0.36 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.24 0.66 มำก 4.75 0.41 มำกทีสุ่ด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.36 0.67 มำก 4.78 0.39 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.51 0.58 มำกที่สุด 4.84 0.36 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.32 0.60 มำก 4.80 0.40 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.39 0.58 มำก 4.80 0.37 มำกที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 195 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.39) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.80) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.52) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.51) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.36) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.84 เท่ำๆ กัน ) 2) ทักษะ 
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.80) และ 3) ทักษะ
ทำงปัญญำ (X =4.78) 
 



320 
 

 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 196 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=21) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 23.81 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 23.81 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 4.76 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 4 19.05 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 4.76 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 4.76 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 4 19.05 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 196 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 เท่ำๆ กัน 2) มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 เท่ำๆ กัน และ  
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 เท่ำๆ กัน  
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 1.5 คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 197 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=21) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 4.76 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 4.76 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 9.52 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 23.82 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 9.52 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 10 47.62 
9. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 197 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.82 และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย 9.52 เท่ำๆ กัน  
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 198 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=21) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 23.81 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 19.06 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 9.52 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 9.52 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 4.76 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 198 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 79 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.52 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 199 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 3 17.65 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 3 17.65 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 9 52.94 
4. เพ่ือนร่วมงำน 2 11.76 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 9 52.94 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 11.77 
3. บริษัทเอกชน 4 23.53 
4. สหกรณ ์ 1 5.88 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 5.88 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 11.76 
2. 6 เดือน ถึง 1 ปี 2 11.76 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 13 76.48 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 199 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.65 เท่ำๆ กัน และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.94 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.77 ตำมล ำดับ 
 เมื่ อ พิ จำรณ ำระยะเวลำที่ ป ฏิ บั ติ งำนร่วมกับบัณ ฑิ ต ในหลั กสู ต ร  พบว่ ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.48 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 เท่ำๆ กัน 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 200 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.61 มาก 4.82 0.39 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.65 0.49 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.35 0.70 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.53 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.35 0.70 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.41 0.71 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.47 0.72 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.16 0.68 มาก 4.71 0.44 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.24 0.66 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.70 มำก 4.65 0.49 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.12 0.78 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.15 0.77 มาก 4.69 0.46 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.12 0.78 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตดัสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.18 0.81 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.06 0.75 มำก 4.65 0.49 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.24 0.83 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 200 (ต่อ) 
 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.43 0.66 มาก 4.76 0.44 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.53 0.72 มำกที่สุด 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.41 0.71 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.29 0.77 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.47 0.72 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.45 0.62 มาก 4.82 0.39 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.47 0.62 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.47 0.62 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.41 0.71 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
 6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.25 0.63 มาก 4.75 0.43 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.29 0.69 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.35 0.61 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.18 0.64 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.18 0.73 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.43 0.70 มาก 4.78 0.41 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.47 0.72 มำก 4.82 0.39 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.41 0.71 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.41 0.71 มำก 4.76 0.44 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.33 0.59 มาก 4.76 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 200 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.46) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.45) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
และทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.43 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.82 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.78) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.76) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 201 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=17) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.63 มำก 4.80 0.40 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.16 0.68 มำก 4.71 0.44 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.27 0.69 มำก 4.73 0.42 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.44 0.61 มำก 4.80 0.39 มำกทีสุ่ด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.25 0.63 มำก 4.75 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.31 0.60 มาก 4.76 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 201 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.31) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.44 
เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.27) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.25) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.80 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.75) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ  
( X =4.73) 
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   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 202 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 4 23.53 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 23.53 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 5.88 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 17.65 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 5.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 5.88 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 17.65 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 202 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.53 เท่ำๆ กัน 2) มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำ
ได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 เท่ำๆ กัน และ 3) และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 เท่ำๆ กัน 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 203 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 5.88 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 5.88 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 11.77 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 17.65 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 5.88 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 9 52.94 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 203 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.77  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 204 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=17) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 17.65 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 17.65 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 6 35.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 11.76 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 11.76 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 5.89 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 204 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คื อ 1) คิ ด เป็ น  แก้ปัญ หำได้  จ ำนวน  6 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ 35 .29  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.65 เท่ำๆ กัน และ 3) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.76 เท่ำๆ กัน 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 20 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 205 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 25.00 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 2 50.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 25.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 4 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 25.00 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 3 75.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 205 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.00 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ตำมล ำดับ 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 206 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.83 0.33 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.58 0.50 มากที่สุด 4.92 0.17 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.50 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.69 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.81 0.38 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.75 0.50 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 206 (ต่อ) 
 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.63 0.43 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.50 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.83 0.33 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.75 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.73 0.39 มากที่สุด 4.99 0.02 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 206 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.73) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.99) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย
ตนเอง ( X =4.83 เท่ำๆ กัน)  2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.75) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =5.00 เท่ำๆ กัน) และ 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ ( X =4.92)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 207 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=4) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.83 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.58 0.50 มำกที่สุด 4.92 0.17 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.75 0.41 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.81 0.38 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.63 0.43 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.72 0.38 มากที่สุด 4.98 0.03 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 207 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.72) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.98) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.83) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.75) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  และทักษะ 
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =5.00 เท่ำๆ กัน)  
และ 2) ควำมรู้ ( X =4.92)  
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 208 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 25.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 25.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 25.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 25.00 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 208 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ำๆ กัน 
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 209 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 50.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 25.00 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 1 25.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 209 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย
ตนเอง และไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 210 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=4) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 50.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 25.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 25.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 210 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ  
2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 เท่ำๆ กัน 
 
 

 



 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 211 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ศิลปศำสตรบัณฑิต วิชำเอกพัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว 182 44 24.18 
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำวิทยำกำรอำหำร 

และโภชนำกำร วิชำเอกอำหำร โภชนำกำร และกำรประยุกต์ 
236 51 21.61 

3. ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรพัฒนำครอบครัว
และสังคม 

13 2 15.38 

รวม 431 97 22.51 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 211 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 431 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 97 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.51 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 212 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=97) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 25 25.77 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 13 13.41 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 45 46.39 
4. เพ่ือนร่วมงำน 12 12.37 
5. ไม่ระบุ 2 2.06 
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ตารางภาคผนวกที่ 212 (ต่อ) 
 

รายการ (n=97) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 32 32.99 
2. รัฐวิสำหกิจ 3 3.09 
3. บริษัทเอกชน 52 53.61 
4. องค์กรทำงศำสนำ 3 3.09 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 4 4.13 
6. ไม่ระบุ 3 3.09 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 3 3.09 
2. 6 เดือน - 1 ปี 7 7.22 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 85 87.63 
4. ไม่ระบุ 2 2.06 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 212 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.39 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.61 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99 และสังกัด
มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 87.63 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.22 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 213 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=97) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.45 มากที่สุด 4.69 0.50 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.70 0.46 มำกที่สุด 4.75 0.52 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.54 มำกที่สุด 4.69 0.58 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.46 0.61 มำก 4.69 0.55 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.67 มำก 4.62 0.60 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.51 0.60 มำกที่สุด 4.68 0.57 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.60 0.53 มำกที่สุด 4.71 0.54 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.03 0.74 มาก 4.55 0.61 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ท่ีศึกษำ 4.08 0.81 มำก 4.58 0.61 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.92 0.81 มำก 4.54 0.63 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.10 0.80 มำก 4.55 0.65 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.18 0.64 มาก 4.57 0.57 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.15 0.77 มำก 4.60 0.59 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.20 0.73 มำก 4.60 0.61 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.15 0.73 มำก 4.56 0.61 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.22 0.68 มำก 4.55 0.65 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.46 0.57 มาก 4.69 0.55 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.62 0.57 มำกที่สุด 4.77 0.49 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.53 0.63 มำกที่สุด 4.69 0.58 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.32 0.74 มำก 4.65 0.63 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.36 0.72 มำก 4.66 0.64 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.56 0.49 มากที่สุด 4.73 0.48 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.62 0.53 มำกที่สุด 4.75 0.50 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.62 0.55 มำกที่สุด 4.76 0.50 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.43 0.59 มำก 4.67 0.53 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 213 (ต่อ) 
 

รายการ (n=97) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.08 0.67 มาก 4.57 0.60 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.26 0.70 มำก 4.65 0.54 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.15 0.75 มำก 4.54 0.63 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.96 0.79 มำก 4.56 0.66 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.94 0.80 มำก 4.55 0.69 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.48 0.57 มาก 4.68 0.50 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.41 0.63 มำก 4.65 0.54 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.47 0.65 มำก 4.71 0.50 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.61 มำกที่สุด 4.67 0.57 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.34 0.47 มาก 4.64 0.48 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 213 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.64) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.56)  2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.53) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =4.48) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.73) 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.69 เท่ำๆ กัน) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.68)  



341 
 

   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 214 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=97) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.44 มำกที่สุด 4.69 0.46 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.03 0.74 มำก 4.55 0.61 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.31 0.56 มำก 4.62 0.51 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.51 0.43 มำกที่สุด 4.70 0.45 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.08 0.67 มำก 4.57 0.60 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29 0.49 มาก 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 214 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.63) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.51) 2) คุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.50) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.31) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.70) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.69) และ 3) และทักษะ
ทำงปัญญำ (X =4.62)  
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 215 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เปน็จุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=97) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 7 7.22 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 7.22 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 9 9.28 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 40 41.24 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 4.12 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 3.09 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 21 21.65 
8.  ไม่ระบุ 6 6.18 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 215 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.24  2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 และ 
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 216 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=97) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 6.19 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 5.15 
4. มีควำมรับผิดชอบ 3 3.09 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 3.09 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 24 24.74 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 6.19 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 42 43.30 
9. ไม่ระบุ 8 8.25 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 216 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 2) มีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 เท่ำๆ กัน 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 217 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=97) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 21 21.64 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 13 13.40 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 24 24.74 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 19 19.59 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 8 8.25 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 6.19 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 6 6.19 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  217 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็น 
ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64 
และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 
 

1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

ให้มำกขึ้น (n=3) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=2) 
3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน สำมำรถเรียนรู้ 

ได้ทุกที่ ทุกเวลำ (n=1) 
4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
6) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
7) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 182 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.18 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 218 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 12 27.28 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 8 18.18 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 19 43.18 
4. เพ่ือนร่วมงำน 5 11.36 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 17 38.64 
2. รัฐวิสำหกิจ 1 2.27 
3. บริษัทเอกชน 21 47.73 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 2.27 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 3 6.82 
6. ไม่ระบุ 1 2.27 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 2.27 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 4.55 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 40 90.91 
4. ไม่ระบุ 1 2.27 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 218 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.73 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 และสังกัด
มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90.91 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 219 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.44 มาก 4.72 0.51 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.49 มำกที่สุด 4.77 0.57 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.48 0.51 มำก 4.70 0.59 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.39 0.62 มำก 4.73 0.54 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.20 0.67 มำก 4.64 0.65 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.48 0.63 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.57 0.59 มำกที่สุด 4.80 0.51 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 219 (ต่อ) 
 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.02 0.70 มาก 4.58 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.09 0.77 มำก 4.64 0.57 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.89 0.78 มำก 4.50 0.63 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.07 0.79 มำก 4.59 0.62 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.12 0.68 มาก 4.54 0.61 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.07 0.82 มำก 4.52 0.66 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.16 0.78 มำก 4.52 0.66 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.09 0.74 มำก 4.52 0.63 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.16 0.71 มำก 4.59 0.58 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.41 0.52 มาก 4.69 0.59 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.57 0.55 มำกที่สุด 4.75 0.53 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.48 0.63 มำก 4.68 0.64 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.27 0.69 มำก 4.66 0.64 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.34 0.68 มำก 4.66 0.64 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.61 0.46 มากที่สุด 4.71 0.54 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.68 0.47 มำกที่สุด 4.73 0.54 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.68 0.52 มำกที่สุด 4.73 0.54 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.48 0.59 มำก 4.68 0.56 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.05 0.65 มาก 4.61 0.57 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.18 0.72 มำก 4.66 0.57 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.11 0.72 มำก 4.57 0.62 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.91 0.80 มำก 4.59 0.62 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.00 0.78 มำก 4.61 0.62 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.43 0.64 มาก 4.68 0.54 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.34 0.68 มำก 4.64 0.57 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.43 0.70 มำก 4.70 0.55 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.52 0.63 มำกที่สุด 4.70 0.55 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.30 0.49 มาก 4.65 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 219 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.65) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.61) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.46) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.43) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม  
(X =4.72)  2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.71) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.69)  
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 220 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=44) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.45 มำก 4.70 0.49 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.02 0.70 มำก 4.58 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.25 0.61 มำก 4.60 0.55 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.47 0.42 มำก 4.70 0.49 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.05 0.65 มำก 4.61 0.57 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.25 0.52 มาก 4.64 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 220 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.25) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.64) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.47) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.44) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.25) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  
อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.70 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.61) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.60)  
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 221 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 5 11.37 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 9.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 9.09 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 17 38.64 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.27 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 2.27 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 11 25.00 
8.  ไม่ระบุ 1 2.27 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 221 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 222 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 4.54 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 9.09 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 6.82 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 10 22.73 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 2.27 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 21 47.73 
9.  ไมร่ะบุ 3 6.82 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 222 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุด อ่อน  จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และ 

3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 223 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=44) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 12 27.27 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 15.91 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 18.18 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 9 20.45 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 9.09 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 6.83 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 2.27 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 223 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 
กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=2) 

2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 
สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 

4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
     



352 
 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 236 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 51 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.61 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 224 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=51) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 12 23.53 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 5 9.80 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 25 49.02 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 7 13.73 
5. เพ่ือนร่วมงำน 12 23.53 
6. ไม่ระบุ 2 3.92 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 13 25.50 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 3.92 
3. บริษัทเอกชน 31 60.78 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 3.92 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 1.96 
6. ไม่ระบุ 2 3.92 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 3.93 
2. 6 เดือน - 1 ปี 5 9.80 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 43 84.31 
4. ไม่ระบุ 1 1.96 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 224 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.73 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.78 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ และสังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 43 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.31 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 225 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=51) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.57 0.45 มากที่สุด 4.65 0.49 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.75 0.44 มำกที่สุด 4.73 0.49 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.63 0.56 มำกที่สุด 4.67 0.59 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.51 0.61 มำกที่สุด 4.65 0.56 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.41 0.67 มำก 4.59 0.57 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.51 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.55 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.61 0.49 มำกที่สุด 4.63 0.56 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 225 (ต่อ) 
 

รายการ (n=51) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.03 0.79 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.04 0.85 มำก 4.51 0.64 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.92 0.84 มำก 4.55 0.64 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.12 0.82 มำก 4.49 0.67 มำก 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.21 0.60 มาก 4.59 0.55 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.20 0.72 มำก 4.65 0.52 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.20 0.69 มำก 4.65 0.56 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.20 0.72 มำก 4.57 0.61 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.25 0.66 มำก 4.49 0.70 มำก 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.48 0.62 มาก 4.69 0.53 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.65 0.59 มำกที่สุด 4.78 0.46 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.55 0.64 มำกที่สุด 4.69 0.55 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.33 0.79 มำก 4.63 0.63 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.37 0.77 มำก 4.65 0.66 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.49 0.52 มาก 4.73 0.45 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.55 0.58 มำกที่สุด 4.76 0.47 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.55 0.58 มำกที่สุด 4.78 0.46 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.37 0.60 มำก 4.65 0.52 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.07 0.68 มาก 4.52 0.62 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.29 0.67 มำก 4.63 0.53 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.14 0.78 มำก 4.49 0.64 มำก 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.98 0.79 มำก 4.51 0.70 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.86 0.83 มำก 4.47 0.76 มำก 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.51 0.50 มากที่สุด 4.66 0.48 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.45 0.58 มำก 4.65 0.52 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.49 0.61 มำก 4.71 0.46 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.59 0.61 มำกที่สุด 4.63 0.60 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.35 0.46 มาก 4.62 0.46 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 225 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.35) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.62) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.57) 2) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.51) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.49) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.73) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.69) และ 3) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.66) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 226 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=51) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.44 มำกที่สุด 4.67 0.44 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.03 0.79 มำก 4.52 0.64 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.34 0.51 มำก 4.62 0.50 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.52 0.44 มำกที่สุด 4.68 0.43 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.07 0.68 มำก 4.52 0.62 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.31 0.47 มาก 4.60 0.48 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 226 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.31) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.60) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณ ธรรม จริยธรรม ( X =4.53) 2) ทักษะควำมสัม พันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.52) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.34) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.68) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.67) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.62) 
 
   2.2.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 227 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=51) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.97 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 5.88 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 9.80 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 22 43.14 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 5.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 3.92 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 10 19.61 
8.  ไม่ระบุ 5 9.80 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 227 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61 และ  
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 228 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=51) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 7.84 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 1.98 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 5.88 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 14 27.45 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 9.80 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 19 37.25 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 228 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 229 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=51) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 8 15.69 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 11.76 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 16 31.37 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 10 19.61 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 7.84 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 3.92 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 5 9.80 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 229 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69 
 
   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 

2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

4) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 

5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม 

  3.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 13 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 
   3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 230 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 50.00 
2. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 50.00 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 2 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 2 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 230 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร และ 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ำๆ กัน  
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 231 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.67 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู ้

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.75 0.35 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.88 0.18 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 231 (ต่อ) 
 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.75 0.35 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.86 0.13 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 231 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X =4.86) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =5.00 เท่ำๆ กัน)  2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.88) และ 3) คิดเป็น 
แก้ ปั ญหำได้  และมี ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำรและใช้ เทคโนโลยี อย่ ำงเหมำะสม  
(X =4.75 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ทุกด้ำน ( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 232 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.96 0.05 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.67 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.86 0.20 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.97 0.04 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.75 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.84 0.13 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 232 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X =4.84) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.97) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.96) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.86) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 233 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ทีเ่ป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 50.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 50.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 233 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 234 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 2 100.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 234 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 
จ ำนวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 235 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 50.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 50.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 235 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำรและกำรใช้ เทคโนโลยี 
อย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ำๆ กัน 
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สาขาวิชารัฐศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 236 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. รฐัศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำทฤษฎีและเทคนิคทำงรัฐศำสตร์ 615 143 23.25 
2. รัฐศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 88 15 17.05 
3. รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 23 7 30.43 

รวม 726 165 22.73 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 236 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 726 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.73 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 237 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=165) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 38 23.03 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 35 21.21 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 78 47.27 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 4 2.42 
5. เพ่ือนร่วมงำน 6 3.64 
6. ว่ำงงำน 1 0.61 
7. ไม่ระบุ 3 1.82 

 



368 
 

ตารางภาคผนวกที่ 237 (ต่อ) 
 

รายการ (n=165) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 99 60.00 
2. รัฐวิสำหกิจ 5 3.03 
3. บริษัทเอกชน 53 32.12 
4. องค์กรทำงศำสนำ 5 3.03 
5. ไม่ระบุ 3 1.82 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 4 2.42 
2. 6 เดือน - 1 ปี 12 7.28 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 146 88.48 
4. ไม่ระบุ 3 1.82 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 237 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ 
เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 99 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.00 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ และสังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 88.48 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.28 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 238 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=165) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.49 0.55 มาก 4.81 0.36 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.65 0.63 มำกที่สุด 4.84 0.41 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.48 0.69 มำก 4.82 0.41 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.44 0.71 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.30 0.74 มำก 4.72 0.50 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.82 0.44 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.53 0.63 มำกที่สุด 4.85 0.41 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.20 0.70 มาก 4.67 0.54 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.21 0.78 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.13 0.80 มำก 4.62 0.60 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.27 0.75 มำก 4.73 0.55 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.23 0.66 มาก 4.70 0.49 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.19 0.79 มำก 4.67 0.56 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.19 0.74 มำก 4.71 0.53 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.24 0.74 มำก 4.71 0.54 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.79 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.51 0.54 มากที่สุด 4.78 0.39 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.70 0.54 มำกที่สุด 4.85 0.39 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.61 0.61 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.32 0.72 มำก 4.70 0.54 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.42 0.75 มำก 4.76 0.46 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.51 0.58 มากที่สุด 4.76 0.42 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.77 0.46 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.56 0.67 มำกที่สุด 4.76 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.44 0.65 มำก 4.75 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 238 (ต่อ) 
 

รายการ (n=165) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.06 0.70 มาก 4.66 0.53 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.25 0.73 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.00 0.85 มำก 4.63 0.64 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.98 0.88 มำก 4.65 0.62 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.02 0.88 มำก 4.63 0.61 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.55 0.55 มากที่สุด 4.85 0.40 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.51 0.67 มำกที่สุด 4.84 0.45 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.53 0.62 มำกที่สุด 4.84 0.43 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.62 0.57 มำกที่สุด 4.87 0.41 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.36 0.51 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 238 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.55)  2) มีควำมรับผิดชอบ  
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.51 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.49) และ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.85) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.81) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.78)  
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 239 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=165) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.49 มำกที่สุด 4.81 0.35 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.20 0.70 มำก 4.67 0.54 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.37 0.56 มำก 4.76 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธร์ะหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.51 0.48 มำกที่สุด 4.80 0.34 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.06 0.70 มำก 4.66 0.53 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.52 มาก 4.74 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 239 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมือ่พิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
(X =4.51 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.37) และ 3) ควำมรู้ (X =4.20) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.81) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.80)  และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.76)  
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 240 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=165) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 16 9.70 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 27 16.36 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 23 13.94 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 55 33.33 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 1.82 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 30 18.18 
8.  ไม่ระบุ 11 6.67 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 240 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 241 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=165) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 3 1.82 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 18 10.91 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 9 5.45 
4. มีควำมรับผิดชอบ 3 1.82 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 5.45 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 27 16.36 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 19 11.52 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 71 43.03 
9. ไม่ระบุ 6 3.64 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 241 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 43.03  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.36 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 242 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=165) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 29 17.58 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 29 17.58 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 45 27.27 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 38 23.03 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 3.64 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 9 5.45 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 1.21 
8.  ไม่ระบุ 7 4.24 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 242 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 45 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 27.27 2) มีควำมรับผิดชอบ  จ ำนวน 38 คน คิด เป็นร้อยละ 23.03 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.58 เท่ำๆ กัน  
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=10) 

1.7.2 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=5) 

1.7.3 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=4) 

1.7.4 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน  สำมำรถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=4) 

1.7.5 ควรเพิ่มศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำนี้ (n=4) 

1.7.6 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=4) 

1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=3) 

1.7.8 ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=2) 

1.7.9 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 

1.7.10 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 

1.7.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 

1.7.12 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกล  และสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 

1.7.13 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 

1.7.14 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม
ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 

1.7.15 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษำในระดับที่สูงขึ้น (n=1) 



376 
 

2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 615 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 143 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.25 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 243 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=143) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 35 24.48 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 27 18.88 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 68 47.54 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 4 2.80 
5. เพ่ือนร่วมงำน 6 4.20 
6. ไม่ระบุ 3 2.10 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 86 60.13 
2. รัฐวิสำหกิจ 5 3.50 
3. บริษัทเอกชน 45 31.47 
4. องค์กรทำงศำสนำ 5 3.50 
5. ไม่ระบุ 2 1.40 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 3 2.10 
2. 6 เดือน - 1 ปี 12 8.39 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 126 88.11 
4. ไม่ระบุ 2 1.40 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 243 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47.54 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.13 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชนจ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.47 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ และสังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 เท่ำๆ กัน 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 126 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.11 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 244 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=143) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.48 0.57 มาก 4.82 0.36 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.66 มำกที่สุด 4.84 0.42 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.46 0.70 มำก 4.82 0.42 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.45 0.72 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.31 0.75 มำก 4.73 0.50 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.52 0.69 มำกที่สุด 4.83 0.45 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.54 0.64 มำกที่สุด 4.86 0.39 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 244 (ต่อ) 
 

รายการ (n=143) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.20 0.71 มาก 4.68 0.54 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.22 0.79 มำก 4.69 0.60 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.82 มำก 4.63 0.60 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.25 0.77 มำก 4.73 0.55 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.22 0.68 มาก 4.70 0.49 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.21 0.79 มำก 4.67 0.56 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.19 0.74 มำก 4.72 0.52 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.23 0.76 มำก 4.70 0.54 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.25 0.81 มำก 4.70 0.56 มำกที่สุด 
 4. มีความรับผิดชอบ 4.49 0.56 มาก 4.79 0.39 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.69 0.56 มำกที่สุด 4.87 0.37 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.59 0.63 มำกที่สุด 4.83 0.41 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.30 0.74 มำก 4.70 0.54 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.38 0.77 มำก 4.75 0.47 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.48 0.59 มาก 4.76 0.43 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.49 0.69 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.54 0.68 มำกที่สุด 4.77 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.41 0.64 มำก 4.74 0.50 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.06 0.72 มาก 4.67 0.54 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.24 0.73 มำก 4.75 0.51 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.99 0.87 มำก 4.63 0.66 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.98 0.89 มำก 4.65 0.64 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.03 0.89 มำก 4.64 0.62 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.57 0.56 มากที่สุด 4.86 0.40 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.53 0.68 มำกที่สุด 4.85 0.44 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.57 0.60 มำกที่สุด 4.85 0.43 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.58 มำกที่สุด 4.87 0.41 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.36 0.53 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 244 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =4.57)   
2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.49) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.48 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
( X =4.86) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.82) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.79) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 245 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=143) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.51 มำกที่สุด 4.82 0.35 มำกทีสุ่ด 
2. ควำมรู ้ 4.20 0.71 มำก 4.68 0.54 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.37 0.58 มำก 4.77 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.50 0.50 มำกที่สุด 4.81 0.35 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.06 0.72 มำก 4.67 0.54 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.54 มาก 4.75 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 245 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณ ธรรม จริยธรรม ( X =4.51) 2) ทักษะควำมสัม พันธ์ระหว่ ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.50) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.37) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  
(X =4.82) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.77) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 246 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=143) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 15 10.49 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 24 16.77 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 19 13.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 50 34.97 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 0.70 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 27 18.88 
8.  ไม่ระบุ 7 4.90 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 246 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 34.97 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ  
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 247 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=143) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 2.10 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 18 12.57 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 4.90 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 2.10 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 6.29 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 20 13.99 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 17 11.89 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 62 43.36 
9.  ไม่ระบุ 4 2.80 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 247 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.36 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 248 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของ
หลักสูตร 

 

รายการ (n=143) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 28 19.58 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 23 16.08 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 40 27.97 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 35 24.47 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 2.80 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 4.20 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 1.40 
8.  ไม่ระบุ 5 3.50 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 248 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97  
2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.58 
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   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=7) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=4) 
3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ  (n=4) 
4) ควรเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ (n=4) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 
6) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 
7) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=2) 
8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 
9) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
10) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกล  และ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
11) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
12) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
13) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยส่งเสริมให้บัณฑิตได้ศึกษำในระดับ 

ที่สูงขึ้น (n=1) 
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2.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 88 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.05 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 249 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 2 13.33 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 7 46.67 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 5 33.33 
4. ว่ำงงำน 1 6.67 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 6 40.00 
2. บริษัทเอกชน 8 53.33 
3. ไม่ระบุ 1 6.67 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 6.67 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 13 86.66 
3. ไม่ระบุ 1 6.67 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 249 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร   
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.33 และรองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 86.66 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 250 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.63 0.39 มากที่สุด 4.83 0.29 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.87 0.35 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.49 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.73 0.46 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.47 0.64 มำก 4.73 0.46 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.60 0.63 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.33 0.62 มาก 4.62 0.59 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.33 0.72 มำก 4.53 0.64 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.27 0.70 มำก 4.60 0.63 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.40 0.63 มำก 4.73 0.59 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.35 0.61 มาก 4.72 0.53 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.27 0.88 มำก 4.67 0.62 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.27 0.70 มำก 4.73 0.46 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.20 0.68 มำก 4.80 0.56 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.67 0.62 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 250 (ต่อ) 
 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.67 0.36 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.80 0.41 มำกที่สุด 4.73 0.46 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.73 0.46 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.60 0.51 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.87 0.35 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.71 0.50 มากที่สุด 4.78 0.41 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.73 0.59 มำกที่สุด 4.73 0.46 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.73 0.59 มำกที่สุด 4.80 0.41 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.25 0.56 มาก 4.63 0.44 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.67 0.49 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.27 0.70 มำก 4.73 0.46 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.65 มำก 4.60 0.51 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.07 0.80 มำก 4.53 0.52 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.47 0.55 มาก 4.87 0.28 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.33 0.62 มำก 4.80 0.41 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.33 0.82 มำก 4.87 0.35 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.49 0.36 มาก 4.75 0.33 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 250 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.49) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.75) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.71) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.67) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
(X =4.87) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.83) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.78 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 251 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.61 0.33 มำกที่สุด 4.83 0.30 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.33 0.62 มำก 4.62 0.59 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.40 0.51 มำก 4.78 0.35 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.63 0.29 มำกที่สุด 4.82 0.26 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.25 0.56 มำก 4.63 0.44 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.44 0.37 มาก 4.74 0.34 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 251 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.44) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก  
คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.63) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.61)  และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.40) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.83)  
2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  ( X =4.82) และ 3) ทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =4.78) 
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   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 252 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 6.67 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 13.33 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 13.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 20.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 13.33 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 13.33 
8.  ไม่ระบุ 3 20.00 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 252 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เท่ำๆ กัน และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 



389 
 

   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 253 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 6.67 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 33.33 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 13.33 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 6 40.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 253 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 254 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=15) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 26.67 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 26.67 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 6.67 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 13.32 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 20.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 6.67 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 254 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เท่ำๆ กัน 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 
 
   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2) 

2) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=2) 

3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=2) 

4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 23 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.43 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 255 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 14.29 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 14.29 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 5 71.42 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 7 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 7 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 255 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูต ร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมี ระยะเวลำที่ ปฏิบั ติ งำนร่วมกับบัณ ฑิ ตมำกกว่ ำ 1 ปี  จ ำนวน  7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 256 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.31 มาก 4.57 0.42 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.43 0.79 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 3.86 0.69 มำก 4.29 0.76 มำก 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 3.86 0.38 มำก 4.43 0.53 มำก 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.29 0.49 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.29 0.76 มำก 4.71 0.76 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.00 0.43 มาก 4.62 0.36 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 3.71 0.49 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.00 0.58 มำก 4.43 0.53 มำก 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.29 0.49 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.11 0.43 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 3.71 0.49 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.00 0.82 มำก 4.43 0.79 มำก 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.43 0.53 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.49 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.57 0.31 มากที่สุด 4.64 0.48 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.86 0.38 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.00 0.58 มำก 4.43 0.79 มำก 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.62 0.40 มากที่สุด 4.81 0.33 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.86 0.38 มำกที่สุด 4.86 0.38 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.71 0.49 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.29 0.76 มำก 4.86 0.38 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 256 (ต่อ) 
 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

3.75 0.54 มาก 4.64 0.48 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 3.71 0.49 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.71 0.49 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.86 1.07 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
3.71 0.76 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.43 0.46 มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.43 0.53 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.29 0.49 มำก 4.57 0.53 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.53 มำกที่สุด 4.57 0.53 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.24 0.25 มาก 4.63 0.37 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 256 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.24) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.63) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.62) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.57) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.43) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.81) 2) มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยี 
อย่ำงเหมำะสม ( X =4.64 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ ์( X =4.62) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 257 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=7) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.37 0.24 มำก 4.59 0.38 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.00 0.43 มำก 4.62 0.36 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.24 0.37 มำก 4.57 0.49 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.42 0.24 มำก 4.63 0.36 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.75 0.54 มำก 4.64 0.48 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.16 0.26 มาก 4.61 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 257 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.16) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.61) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.42) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.37) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.24) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตั วเลข  
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.64) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.63) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.62) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 258 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 14.29 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 28.57 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 28.57 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 14.29 
8.  ไม่ระบุ 1 14.29 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 258 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
เท่ำๆ กัน  และ 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์  และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน 
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 259 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 14.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 28.57 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 42.85 
9.  ไม่ระบุ 1 14.29 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 259 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 3) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได ้จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 260 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=7) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 14.29 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 28.57 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 14.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 28.57 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 14.29 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 260 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เท่ำๆ กัน และ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน 
 
   3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 261 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ                            
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. เกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร 442 124 28.05 
2. เกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร 320 93 29.06 
3. บริหำรธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชำสหกรณ์ 46 14 30.43 
4. เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร 

วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 
18 3 16.67 

5. เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร 
วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

53 15 28.30 

6. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แขนงวิชำสหกรณ์ 17 3 17.65 
รวม 896 252 28.13 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 261 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 896 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.13 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 262 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ                                                        
 

รายการ (n=252) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 67 26.59 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 56 22.22 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 101 40.08 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.40 
5. เพ่ือนร่วมงำน 20 7.93 
6. ไม่ระบุ 7 2.78 
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ตารางภาคผนวกที่ 262 (ต่อ) 
 

รายการ (n=252) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 104 41.27 
2. รัฐวิสำหกิจ 13 5.16 
3. บริษัทเอกชน 125 49.60 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 0.79 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 0.40 
6. ไม่ระบุ 7 2.78 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 13 5.16 
2. 6 เดือน - 1 ปี 19 7.54 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 211 83.73 
4. ไม่ระบุ 9 3.57 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 262 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.59 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 125 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 49.60 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27 และ
สังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 83.73 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.54 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 263 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=252) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.48 0.52 มาก 4.73 0.52 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สจุริต 4.65 0.57 มำกที่สุด 4.78 0.55 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพียร 4.56 0.59 มำกที่สุด 4.76 0.57 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินัย 4.43 0.63 มำก 4.72 0.60 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคตทิี่เหมำะสม 4.26 0.72 มำก 4.64 0.66 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.48 0.69 มำก 4.74 0.55 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.53 0.63 มำกที่สุด 4.75 0.56 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 4.09 0.65 มาก 4.64 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตรท์ี่ศึกษำ 4.10 0.71 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรูร้อบในศำสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง 4.01 0.73 มำก 4.62 0.63 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.15 0.75 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 4.23 0.64 มาก 4.69 0.53 มากที่สุด 
3.1 มีทกัษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.19 0.68 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3.2 มีทกัษะในกำรตัดสนิใจและแก้ปัญหำได้ 4.27 0.72 มำก 4.71 0.59 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค ์ 4.18 0.77 มำก 4.67 0.63 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สูก่ำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.72 มำก 4.71 0.57 มำกที่สุด 
4. มีความรับผิดชอบ 4.46 0.59 มาก 4.75 0.49 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบตอ่ตนเอง 4.57 0.62 มำกที่สุด 4.81 0.48 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบตอ่องคก์ร 4.49 0.65 มำก 4.77 0.51 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.36 0.72 มำก 4.69 0.60 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.40 0.77 มำก 4.73 0.57 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.52 0.58 มากที่สุด 4.76 0.49 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพนัธท์ี่ดกีับบุคคลอื่น 4.56 0.64 มำกที่สุด 4.77 0.51 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่นได ้ 4.61 0.62 มำกที่สุด 4.78 0.51 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.39 0.68 มำก 4.73 0.56 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลย ี

อย่างเหมาะสม 
4.04 0.70 มาก 4.57 0.59 มากที่สุด 

6.1 มีทกัษะกำรสื่อสำรที่ด ี 4.23 0.75 มำก 4.63 0.60 มำกที่สุด 
6.2 มีทกัษะกำรใช้ภำษำ 4.02 0.80 มำก 4.57 0.67 มำกที่สุด 
6.3 มีทกัษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.99 0.80 มำก 4.57 0.65 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวเิครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
3.92 0.82 มำก 4.52 0.67 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 263 (ต่อ) 
 

รายการ (n=252) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศกึษาค้นคว้า 
ได้ด้วยตนเอง 

4.47 0.65 มาก 4.76 0.53 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.42 0.72 มำก 4.73 0.59 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนือ่ง 4.46 0.72 มำก 4.76 0.56 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร 4.54 0.67 มำกที่สุด 4.79 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.53 มาก 4.70 0.47 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 263 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.33) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.70) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.52) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.48) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.47) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.76 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.75) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.73) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 264 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=252) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.52 มำก 4.74 0.46 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.09 0.65 มำก 4.64 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.34 0.60 มำก 4.72 0.50 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.48 0.51 มำก 4.75 0.45 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.04 0.70 มำก 4.57 0.59 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.28 0.55 มาก 4.68 0.48 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 264 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.28) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.68) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.48) 2) คุณธรรม จริยธรรม
( X =4.47) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.75) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.74) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.72) 
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 1.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 265 
 

ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 

 

รายการ (n=252) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 36 14.29 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 30 11.90 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 28 11.11 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 69 27.38 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 15 5.95 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 2.38 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 55 21.83 
8.  ไม่ระบุ 13 5.16 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 265 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.83 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 266 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=252) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 3 1.19 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 27 10.73 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 3.17 
4. มีควำมรับผิดชอบ 2 0.79 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 1.98 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 69 27.38 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 13 5.16 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 115 45.63 
9. ไม่ระบุ 10 3.97 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 266 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.38 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ ์จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 267 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=252) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 70 27.78 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 48 19.05 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 46 18.25 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 57 22.62 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 3.57 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 11 4.37 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 0.79 
8.  ไม่ระบุ 9 3.57 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 267 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 70 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 27.78 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  
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1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=10) 
1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=4) 
1.7.3 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคน สำมำรถเรียนรู้

ได้ทุกที่ ทุกเวลำ (n=3) 
1.7.4 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี(n=3) 
1.7.5 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  (n=3) 
1.7.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=3) 
1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 
1.7.8 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=2) 
1.7.9 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=2) 
1.7.10 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 
1.7.11 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน  (n=2) 
1.7.12 ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 
1.7.13 ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ และสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย

อยู่เสมอ (n=1) 
1.7.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
1.7.15 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
1.7.16 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยควรเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์

ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ (n=1) 
1.7.17 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
1.7.18 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
1.7.19 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงหรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษำ 

พบอำจำรย์ให้มำกขึ้น (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 442 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.05 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 268 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=124) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 34 27.42 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 25 20.16 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 52 41.94 
4. เพ่ือนร่วมงำน 8 6.45 
5. ไม่ระบุ 5 4.03 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 53 42.74 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 1.61 
3. บริษัทเอกชน 63 50.81 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 0.81 
5. ไม่ระบุ 5 4.03 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 4 3.23 
2. 6 เดือน - 1 ปี 9 7.26 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 104 83.87 
4. ไม่ระบุ 7 5.64 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 268 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ ส ังก ัดบริษ ัท เอกชน  จ ำนวน 63 คน  ค ิด เป ็น 
ร้อยละ 50.81 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 
และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 104 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.87 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 269 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=124) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.49 0.46 มาก 4.78 0.40 มากที่สุด 

1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.66 0.54 มำกที่สุด 4.82 0.41 มำกที่สุด 

1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.52 มำกที่สุด 4.83 0.40 มำกที่สุด 

1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.44 0.58 มำก 4.78 0.47 มำกที่สุด 

1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.27 0.68 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 

1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.47 0.63 มำก 4.76 0.48 มำกที่สุด 

1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.51 0.56 มำกที่สุด 4.78 0.49 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 269 (ต่อ) 
 

รายการ (n=124) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.13 0.58 มาก 4.64 0.54 มากที่สุด 

2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.14 0.66 มำก 4.66 0.59 มำกที่สุด 

2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.06 0.67 มำก 4.63 0.59 มำกที่สุด 

2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สูก่ำรใช้ประโยชน ์ 4.19 0.70 มำก 4.65 0.59 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.28 0.56 มาก 4.70 0.49 มากที่สุด 

3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.21 0.65 มำก 4.70 0.54 มำกที่สุด 

3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.31 0.66 มำก 4.71 0.56 มำกที่สุด 

3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.24 0.67 มำก 4.66 0.59 มำกที่สุด 

3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.36 0.62 มำก 4.72 0.52 มำกที่สุด 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.49 0.49 มาก 4.81 0.36 มากที่สุด 

4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.55 0.59 มำกที่สุด 4.85 0.38 มำกที่สุด 

4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.53 0.56 มำกที่สุด 4.83 0.40 มำกที่สุด 

4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.44 0.60 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 

4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.45 0.67 มำก 4.80 0.44 มำกที่สุด 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.53 0.52 มากที่สุด 4.82 0.38 มากที่สุด 

5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.57 0.59 มำกที่สุด 4.82 0.43 มำกที่สุด 

5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.64 0.59 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 

5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.39 0.62 มำก 4.79 0.43 มำกที่สุด 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.03 0.66 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.22 0.71 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 

6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.96 0.79 มำก 4.58 0.66 มำกที่สุด 

6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.02 0.77 มำก 4.63 0.58 มำกที่สุด 

6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 
น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์

3.93 0.82 มำก 4.53 0.61 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.52 0.56 มากที่สุด 4.85 0.36 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.44 0.66 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 

7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.51 0.63 มำกที่สุด 4.86 0.42 มำกที่สุด 

7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.60 0.57 มำกที่สุด 4.87 0.37 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.35 0.45 มาก 4.74 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 269 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.35) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.53) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย
ตนเอง ( X =4.52) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.49 เท่ำๆ กัน) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทั กษะกำรศึ กษ ำทำงไกลและสำมำรถศึ กษำค้นคว้ ำ ได้ ด้ วยตน เอง  ( X =4.85)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.82) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 270 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=124) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.43 มำกที่สุด 4.80 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.13 0.58 มำก 4.64 0.54 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.38 0.51 มำก 4.76 0.39 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.50 0.42 มำกที่สุด 4.81 0.31 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร  
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.03 0.66 มำก 4.60 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.31 0.46 มาก 4.72 0.38 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 270 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.31) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.72) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.50 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.38) และ 3) ควำมรู้  ( X =4.13) และ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) 2) คุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.80) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ  ( X =4.76) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 271 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร                
 

รายการ (n=124) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 20 16.13 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 19 15.32 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 15 12.10 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 34 27.42 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 3.23 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 0.80 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 24 19.35 
8.  ไม่ระบุ 7 5.65 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 271 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.35 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 272 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=124) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 0.81 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 14 11.29 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 3 2.42 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 1.61 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 2.42 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 33 26.61 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 4.84 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 54 43.55 
9.  ไม่ระบุ 8 6.45 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 272 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 273 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร                                                                          
 

รายการ (n=124) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 40 32.26 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 23 18.55 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 20 16.13 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 23 18.55 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 4.03 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 4.03 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 1.61 
8.  ไม่ระบุ 6 4.84 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 273 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 40 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.26 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.55 เท่ำๆ กัน  และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 20 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.13  
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   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=7) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี (n=3) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2) 
4) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=2) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=2) 
6) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=2) 
7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=2) 
8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
9) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
10) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
11) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 
12) ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ  และสื่อกำรเรียนกำรสอน 

ให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ (n=1) 
13) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
14) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัย เพ่ิมชั่ ว โมงกำรฝึกปฏิบัติหรือ 

กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกข้ึน (n=1) 
15) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงหรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษำ

พบอำจำรย์ให้มำกขึ้น (n=1)     
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 2.2 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
2.2.1 การตอบแบบสอบถาม  

   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 320 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 93 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29.06 
 
    2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 274 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=93) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 25 26.88 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 19 20.43 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 36 38.71 
4. เพ่ือนร่วมงำน 11 11.83 
5. ไม่ระบุ 2 2.15 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 31 33.33 
2. รัฐวิสำหกิจ 6 6.45 
3. บริษัทเอกชน 53 56.99 
4. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 1 1.08 
5. ไม่ระบุ 2 2.15 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 8 8.60 
2. 6 เดือน - 1 ปี 7 7.53 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 76 81.72 
4. ไม่ระบุ 2 2.15 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 274 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
36 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 56.99 
รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 76 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.72 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ตำมล ำดับ 
 
   2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 275 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=93) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.45 0.61 มาก 4.63 0.67 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.66 0.62 มำกที่สุด 4.70 0.73 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.51 0.69 มำกที่สุด 4.63 0.76 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.41 0.70 มำก 4.60 0.78 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.19 0.78 มำก 4.51 0.84 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.41 0.80 มำก 4.67 0.68 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.51 0.73 มำกที่สุด 4.67 0.70 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 275 (ต่อ) 
 

รายการ (n=93) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 3.96 0.70 มาก 4.58 0.65 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 3.99 0.74 มำก 4.59 0.66 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.85 0.77 มำก 4.55 0.71 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน์ 
4.05 0.84 มำก 4.60 0.68 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.13 0.73 มาก 4.60 0.63 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.09 0.73 มำก 4.53 0.67 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตดัสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.19 0.80 มำก 4.63 0.69 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.08 0.88 มำก 4.60 0.72 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.16 0.82 มำก 4.65 0.65 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.39 0.69 มาก 4.63 0.63 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.58 0.68 มำกที่สุด 4.71 0.64 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.42 0.74 มำก 4.66 0.65 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.28 0.81 มำก 4.55 0.74 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.29 0.90 มำก 4.61 0.71 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.45 0.69 มาก 4.65 0.63 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.48 0.73 มำก 4.67 0.63 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.52 0.70 มำกที่สุด 4.67 0.66 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.35 0.76 มำก 4.61 0.72 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม 
3.95 0.74 มาก 4.47 0.70 มาก 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.15 0.81 มำก 4.54 0.72 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.99 0.81 มำก 4.47 0.75 มำก 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.84 0.82 มำก 4.43 0.74 มำก 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.81 0.84 มำก 4.45 0.77 มำก 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้า 
ได้ด้วยตนเอง 

4.41 0.75 มาก 4.61 0.71 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.37 0.82 มำก 4.58 0.77 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.38 0.81 มำก 4.59 0.73 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.47 0.77 มำก 4.65 0.69 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.25 0.62 มาก 4.60 0.61 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 275 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.25) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.60) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.45 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.41) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.39) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.65) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ (X =4.63 
เท่ำๆ กัน) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.61) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 276 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=93) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.42 0.63 มำก 4.62 0.62 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 3.96 0.70 มำก 4.58 0.65 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.25 0.70 มำก 4.60 0.63 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.43 0.62 มำก 4.63 0.61 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.95 0.74 มำก 4.47 0.70 มำก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.62 มาก 4.58 0.61 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 276 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.20) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.58) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.43) 2) คุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.42) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.25) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.63) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.62) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.60) 
 
   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 277 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=93) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 15 16.13 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 8.60 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 11 11.83 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 27 29.03 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9 9.68 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 1.07 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 19 20.43 
8.  ไม่ระบุ 3 3.23 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 277 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43 และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 
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    2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 278 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=93) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 2.15 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 7.53 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 4.30 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 1.07 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 31 33.33 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 7 7.53 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 39 41.94 
9.  ไม่ระบุ 2 2.15 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 278 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 เท่ำๆ กัน 
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 279 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=93) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 21 22.58 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 17 18.28 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 21 22.58 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 26 27.96 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 3.23 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 4 4.30 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 1.07 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 279 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 
เท่ำๆ กัน และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 
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   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=3) 
2) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่ เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน 

สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
4) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
6) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยควรเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์

ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ (n=1) 
8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
9) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
10) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
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 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
2.3.1 การตอบแบบสอบถาม  

   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 46 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.43 
 
    2.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 280 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=14) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 4 28.58 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 7 50.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 7.14 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 7.14 
5. เพื่อนร่วมงำน 1 7.14 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 1 7.14 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 28.58 
3. บริษัทเอกชน 8 57.14 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 7.14 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน - 1 ปี 1 7.14 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 13 92.86 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 280 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงศำสนำ และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.14 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
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เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
รองลงมำสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58 และสังกัดหน่วยงำนของรัฐ 
และสังกัดองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 92.86 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
ตำมล ำดับ 
 
   2.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 281 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=14) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.62 มาก 4.73 0.42 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.57 0.65 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.50 0.65 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.29 0.83 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.21 0.70 มำก 4.57 0.65 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.50 0.65 มำกที่สุด 4.71 0.47 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.57 0.65 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.02 0.89 มาก 4.69 0.61 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.00 1.04 มำก 4.71 0.61 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.00 0.96 มำก 4.71 0.61 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน์ 
4.07 0.83 มำก 4.64 0.63 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.18 0.72 มาก 4.77 0.46 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.29 0.73 มำก 4.86 0.36 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.21 0.89 มำก 4.79 0.43 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3.93 0.92 มำก 4.71 0.61 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.73 มำก 4.71 0.61 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 281 (ต่อ) 
 

รายการ (n=14) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.41 0.64 มาก 4.75 0.44 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.71 0.47 มำกที่สุด 4.93 0.27 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.50 0.76 มำกที่สุด 4.86 0.36 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.07 1.00 มำก 4.57 0.76 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.36 0.74 มำก 4.64 0.63 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.52 0.57 มากที่สุด 4.71 0.43 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.64 0.63 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.64 0.50 มำกที่สุด 4.71 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.29 0.73 มำก 4.64 0.50 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม 
4.04 0.78 มาก 4.54 0.57 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.21 0.80 มำก 4.64 0.50 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.14 0.86 มำก 4.57 0.51 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.93 0.83 มำก 4.50 0.65 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.86 0.86 มำก 4.43 0.76 มำก 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้า 
ได้ด้วยตนเอง 

4.43 0.77 มาก 4.76 0.48 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.36 0.84 มำก 4.71 0.61 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.43 0.85 มำก 4.79 0.43 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.50 0.65 มำกที่สุด 4.79 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.29 0.67 มาก 4.71 0.44 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 281 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.71) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.52) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.44) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.43) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้  
(X =4.77) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.76) 
และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.75)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 282 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=14) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.43 0.62 มำก 4.74 0.40 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.02 0.89 มำก 4.69 0.61 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.29 0.73 มำก 4.77 0.44 มำกท่ีสุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.45 0.60 มำก 4.74 0.39 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.04 0.78 มำก 4.54 0.57 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.24 0.70 มาก 4.69 0.46 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  282 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.24) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.69) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.45) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.43) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่ สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.77)  
2) คุณธรรม จริยธรรม ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.74 
เท่ำๆ กัน) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.69) 
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   2.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 283 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร     
 

รายการ (n=14) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 21.43 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 4 28.57 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 7.14 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 42.86 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  283 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
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    2.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 284 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร              
 

รายการ (n=14) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 4 28.57 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 7.15 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 4 28.57 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 5 35.71 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 284 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับ คือ 
1) ไม่ มี จุ ดด้อย/ จุด อ่อน  จ ำนวน 5 คน คิด เป็ นร้อยละ 35.71 2) มี ควำมรอบรู้ 
และมีประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เท่ำๆ กัน และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.15 
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   2.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 285 ควำมคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร                                                                        
 

รายการ (n=14) จ านวน รอ้ยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4 28.57 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 21.43 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 14.29 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 5 35.71 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  285 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 
   2.3.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ

กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 18 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 286 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร                                                      
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 2 66.67 
2. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 2 66.67 
2. บริษัทเอกชน 1 33.33 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 3 100.00 

 
จำกตำรำงภำคผนวกที่ 286 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 

ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 287 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 

คุณลักษณะบัณฑติ/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

ความต้องการและ 
ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. 

ความหมา
ย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.54 มาก 4.94 0.10 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.44 0.51 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วข้อง 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน์ 
4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.42 0.63 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.33 1.15 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.17 0.88 มาก 4.83 0.29 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.00 1.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.33 1.15 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.00 1.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.44 0.51 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 287 (ต่อ) 
 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม 

4.50 0.50 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.22 0.84 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.00 1.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.00 1.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.37 0.62 มาก 4.93 0.12 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  287 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.93) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (X =4.50) 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.44 เท่ำๆ กัน) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
( X =4.42) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้ วยตนเอง  ( X =5.00 เท่ ำๆ  กัน )  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.94) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 288 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.28 0.69 มำก 4.92 0.13 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.44 0.51 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.33 0.72 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.31 0.66 มำก 4.94 0.11 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.50 0.50 มำกที่สุด 4.75 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.37 0.61 มาก 4.92 0.13 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  288 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.92) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.50)  
2) ควำมรู้  ( X =4.44) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =3.33) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ควำมรู้ และทักษะ 
ทำงปัญญำ ( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.94) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.92) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 289 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร                 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 33.33 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 33.33 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  289 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
เท่ำๆ กัน  
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 290 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร                
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 33.33 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 2 66.67 
 9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 290 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกท่ีสุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 291 ควำมคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร                                                                          
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 33.33 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 1 33.33 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  291 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน 
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 3.2 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณ ฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

3.2.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 53 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.30 
 
    3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 292 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร                                                       
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 6.67 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 4 26.67 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 10 66.66 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 15 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 6.67 
2. 6 เดือน – 1 ปี 2 13.33 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 12 80.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 292 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตำมล ำดับ  
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตำมล ำดับ 
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   3.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 293 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน      

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.66 0.38 มากที่สุด 4.97 0.13 มากที่สุด 

1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.73 0.46 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.53 0.52 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.53 0.64 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.87 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.73 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.40 0.51 มาก 4.84 0.35 มากที่สุด 

2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.40 0.51 มำก 4.80 0.41 มำกที่สุด 

2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.40 0.51 มำก 4.87 0.35 มำกที่สุด 

2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 
สู่กำรใช้ประโยชน ์

4.40 0.51 มำก 4.87 0.35 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.43 0.49 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.40 0.63 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.33 0.49 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.53 0.64 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.47 0.64 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.65 0.52 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.73 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.60 0.63 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.53 0.64 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.73 0.59 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.84 0.31 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.87 0.35 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.93 0.26 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.73 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 293 (ต่อ) 
 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.50 0.46 มากที่สุด 4.97 0.13 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.62 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 

6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.47 0.64 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.53 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 
น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 

4.33 0.49 มำก 4.93 0.26 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.60 0.54 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.60 0.51 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.60 0.63 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.60 0.63 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.58 0.39 มากที่สุด 4.97 0.06 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 293 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.58) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X =4.97) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.84) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.66) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ 
( X =4.65) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (X =4.97 เท่ำๆ กัน) และ  
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ ( X =4.84)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 294 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน       

 

รายการ (n=15) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.64 0.41 มำกที่สุด 4.98 0.06 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.40 0.51 มำก 4.84 0.35 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปญัญำ 4.50 0.49 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.68 0.38 มำกที่สุด 4.99 0.05 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.50 0.46 มำกที่สุด 4.97 0.13 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.54 0.41 มากที่สุด 4.96 0.08 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  294 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.54) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X =4.96) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.68)  
2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.64) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ และทักษะกำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.50 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =5.00) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.99) และ  
3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.98) 
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   3.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 295 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร                 
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 6.67 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 3 20.00 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 6.67 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 20.00 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 33.33 
 8. ไม่ระบุ 2 13.33 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  295 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ 
กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ำๆ กัน และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ำๆ กัน 
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    3.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 296 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร                
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 13.33 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 6.67 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 12 80.00 
 9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 296 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ 2) มีควำมรอบรู้และ        
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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   3.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 297 ควำมคิดเห็นของผู้บั งคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร                                                                          
 

รายการ (n=15) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4 26.67 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 33.33 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 6.67 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 2 13.32 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 6.67 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 6.67 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 1 6.67 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  297 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ 
3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 
 

   3.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
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 3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
3.3.1 การตอบแบบสอบถาม  

   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 17 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.65 
 
    3.3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 298 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 33.33 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 33.33 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 2 66.67 
2. รัฐวิสำหกิจ 1 33.33 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 3 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกท่ี 298 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และรองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.3.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 299 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 

คุณลักษณะบัณฑติ/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

ความต้องการและ 
ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. 

ความหมา
ย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 299 (ต่อ) 
 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 299 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X =4.67) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =4.67 
เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =4.67 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 300 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  300 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X =4.67) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =4.67 
เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =4.67 เท่ำๆ กัน) 
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   3.3.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 301 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 1 33.33 
 4. มีควำมรับผิดชอบ 1 33.33 
 5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบ ุ 1 33.33 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  301 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ คิดเป็น 
แก้ปัญหำได ้และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน  
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    3.3.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 302 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ - - 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 100.00 
9.  ไม่ระบ ุ - - 

  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 302 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.3.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 303 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
 2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
 3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
 4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 33.33 
 7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
 8. ไม่ระบุ 1 33.33 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่  303 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บั งคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำน คือ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน  
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สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 304 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นิเทศศำสตรบัณฑิต 249 53 21.29 
2. นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 18 2 11.11 
3. ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 2 1 50.00 

รวม 269 56 20.82 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 304 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 269 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 56 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.82 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 305 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=56) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 18 32.14 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 8 14.29 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 16 28.57 
4. เพ่ือนร่วมงำน 10 17.86 
5. ไม่ระบุ 4 7.14 
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ตารางภาคผนวกที่ 305 (ต่อ) 
 

รายการ (n=56) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 13 23.21 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 3.57 
3. บริษัทเอกชน 38 67.86 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 1.79 
5. ไม่ระบุ 2 3.57 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 4 7.15 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 3.57 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 48 85.71 
4. ไม่ระบุ 2 3.57 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 305 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.86 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 4 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.15 และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 306 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=56) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.42 0.56 มาก 4.84 0.37 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.58 0.63 มำกที่สุด 4.91 0.35 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.42 0.63 มำก 4.84 0.42 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.31 0.74 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.29 0.76 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.40 0.68 มำก 4.84 0.42 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.51 0.63 มำกที่สุด 4.87 0.39 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.19 0.69 มาก 4.73 0.47 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.22 0.74 มำก 4.73 0.49 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.11 0.71 มำก 4.73 0.53 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.24 0.77 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.24 0.65 มาก 4.77 0.44 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.22 0.76 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.25 0.73 มำก 4.76 0.47 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.16 0.76 มำก 4.75 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.31 0.72 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.45 0.52 มาก 4.82 0.41 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.60 0.56 มำกที่สุด 4.85 0.40 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.49 0.63 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.29 0.66 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.40 0.63 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.45 0.60 มาก 4.78 0.44 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.51 0.60 มำกที่สุด 4.80 0.45 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.51 0.60 มำกที่สุด 4.76 0.47 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.72 มำก 4.76 0.47 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 306 (ต่อ) 
 

รายการ (n=56) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.20 0.66 มาก 4.72 0.50 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.35 0.73 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.11 0.90 มำก 4.69 0.57 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.22 0.79 มำก 4.71 0.57 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.11 0.71 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.56 0.56 มากที่สุด 4.78 0.45 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.53 0.63 มำกที่สุด 4.78 0.50 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.53 0.69 มำกที่สุด 4.75 0.55 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.64 0.59 มำกที่สุด 4.82 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.36 0.50 มาก 4.78 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 306 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.78) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X = 4.56)  
2) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X = 4.45 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X = 4.42) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.84) 2) มีควำมรับผิดชอบ (X = 4.82) และ  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
( X = 4.78 เท่ำๆ กัน) 
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 307 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=56) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.49 มำก 4.82 0.37 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.19 0.69 มำก 4.73 0.47 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.38 0.55 มำก 4.77 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.46 0.48 มำก 4.81 0.37 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.20 0.66 มำก 4.72 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.34 0.51 มาก 4.77 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 307 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด ( X =4.77) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.46 เท่ำ  ๆกัน) 
2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.38) และ 3) ทักษะกำรวิ เครำะห์ เชิ งตัวเลข กำรสื่อสำร และ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.20) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับ
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.82) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.81) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.77) 
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 308 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=56) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 5.36 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 12.50 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 14.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 12 21.43 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 8.93 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 5.36 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 15 26.77 
8.  ไม่ระบุ 3 5.36 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 308 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.77 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 309 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=56) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.79 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 14.29 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 3.57 
4. มีควำมรับผิดชอบ 3 5.35 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 8 14.29 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 10.71 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 26 46.43 
9. ไม่ระบุ 2 3.57 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 309 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ำๆ กัน และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 310 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=56) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 11 19.64 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 14.29 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 15 26.79 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 13 23.21 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 5.35 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 1.79 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 1.79 
8.  ไม่ระบุ 4 7.14 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 310 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 15 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.79 2) มีควำมรับผิดชอบ  จ ำนวน 13 คน คิด เป็นร้อยละ 23.21 และ  
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64  
 

1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2) 
1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=2) 
1.7.3 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
1.7.4 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
1.7.5 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ

ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
1.7.6 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบวิชำชีพ (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 249 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.29 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 311 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=53) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 18 33.96 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 8 15.09 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 13 24.53 
4. เพื่อนร่วมงำน 10 18.87 
5. ไม่ระบุ 4 7.55 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 12 22.64 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 3.77 
3. บริษัทเอกชน 36 67.93 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 1.89 
5. ไม่ระบุ 2 3.77 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 4 7.55 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 3.77 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 45 84.91 
4. ไม่ระบุ 2 3.77 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 311 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร
จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53 และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.87 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.93 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.91 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 312 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=53) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.57 มาก 4.84 0.38 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.56 0.64 มำกที่สุด 4.90 0.36 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.40 0.63 มำก 4.83 0.43 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.29 0.75 มำก 4.81 0.44 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.25 0.76 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.38 0.69 มำก 4.85 0.41 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.48 0.64 มำก 4.87 0.40 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 312 (ต่อ) 
 

รายการ (n=53) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.68 มาก 4.72 0.48 มากที่สุด 

2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.19 0.74 มำก 4.71 0.50 มำกที่สุด 

2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.08 0.71 มำก 4.71 0.54 มำกที่สุด 

2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สูก่ำรใช้ประโยชน ์ 4.23 0.76 มำก 4.75 0.48 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.23 0.64 มาก 4.77 0.44 มากที่สุด 

3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.19 0.77 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 

3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.25 0.71 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 

3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.17 0.71 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 

3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.72 มำก 4.79 0.46 มำกที่สุด 

 4. มีความรับผิดชอบ 4.43 0.52 มาก 4.82 0.42 มากที่สุด 

4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.58 0.57 มำกที่สุด 4.85 0.41 มำกที่สุด 

4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.46 0.64 มำก 4.81 0.44 มำกที่สุด 

4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.29 0.64 มำก 4.81 0.44 มำกที่สุด 

4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.38 0.63 มำก 4.81 0.44 มำกที่สุด 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.46 0.57 มาก 4.77 0.46 มากที่สุด 

5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.52 0.58 มำกที่สุด 4.79 0.46 มำกที่สุด 

5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.52 0.58 มำกที่สุด 4.75 0.48 มำกที่สุด 

5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.71 มำก 4.77 0.47 มำกที่สุด 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.16 0.66 มาก 4.71 0.52 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.31 0.73 มำก 4.73 0.49 มำกที่สุด 

6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.10 0.89 มำก 4.69 0.58 มำกที่สุด 

6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.17 0.79 มำก 4.69 0.58 มำกที่สุด 

6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 
น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 

4.06 0.70 มำก 4.73 0.49 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.56 0.57 มากที่สุด 4.78 0.46 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.52 0.64 มำกที่สุด 4.77 0.51 มำกที่สุด 

7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.54 0.67 มำกที่สุด 4.77 0.51 มำกที่สุด 

7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.62 0.60 มำกที่สุด 4.81 0.44 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.34 0.49 มาก 4.77 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 312 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.77) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X = 4.56)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X = 4.46) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X = 4.43) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
( X = 4.84) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X = 4.82) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X = 4.78) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 313 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=53) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.44 0.49 มำก 4.82 0.38 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.68 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.37 0.54 มำก 4.78 0.41 มำกทีสุ่ด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.44 0.48 มำก 4.81 0.38 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.16 0.66 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.32 0.50 มาก 4.77 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 313 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.32) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.77) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.44 
เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.37) และ 3) ควำมรู้ (X =4.17) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  
(X =4.82) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.81) และ 3) ทักษะ
ทำงปัญญำ ( X =4.78) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 314 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=53) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 5.66 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 13.21 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 15.09 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 12 22.64 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 9.43 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 1.89 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 14 26.42 
8.  ไม่ระบุ 3 5.66 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 314 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.42 2) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 และ  
3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 315 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=53) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.89 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 15.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 3.77 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 3.77 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 8 15.09 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 6 11.33 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 24 45.29 
9.  ไม่ระบุ 2 3.77 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 315 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 เท่ำๆ กัน และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 316 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=53) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 11 20.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 8 15.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 13 24.53 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 13 24.53 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 5.66 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 1.89 
8.  ไม่ระบุ 4 7.55 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 316 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.53 เท่ำๆ กัน 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.75 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=2) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=2) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ

สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (n=1) 
6) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรที่รองรับเรื่องใบประกอบ

วิชำชีพ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 18 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 317 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 2 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 1 100.00 
2. บริษัทเอกชน 1 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 2 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 317 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ และสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 เทำ่ๆ กัน 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑติ/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 318 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.75 0.35 มากที่สุด 4.92 0.12 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.50 0.71 มำกที่สุด 4.50 0.71 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.33 0.94 มาก 4.83 0.24 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.00 1.41 มำก 4.50 0.71 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.13 1.24 มาก 4.50 0.71 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.00 1.41 มำก 4.50 0.71 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3.50 2.12 มำก 4.00 1.41 มำก 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.50 0.71 มำกที่สุด 4.50 0.71 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.63 0.53 มากที่สุด 4.88 0.18 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.00 1.41 มำก 4.50 0.71 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.00 1.41 มาก 4.83 0.24 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.00 1.41 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.00 1.41 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.00 1.41 มำก 4.50 0.71 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 318 (ต่อ) 
 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.75 0.35 มากที่สุด 4.88 0.18 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.00 1.41 มำก 4.50 0.71 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.50 0.71 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.50 0.71 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.00 1.41 มำก 4.00 1.41 มำก 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.44 0.79 มาก 4.79 0.30 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 318 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.44) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.79) 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม
ตนเอง ( X = 4.75 เท่ำๆ กัน) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X = 4.63) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย ( X = 4.50) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.92)  
2) มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
( X = 4.88 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X = 4.83 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 319 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=2) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.65 0.49 มำกที่สุด 4.85 0.22 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.33 0.94 มำก 4.83 0.24 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.29 1.01 มำก 4.57 0.61 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.53 0.66 มำกที่สุด 4.84 0.22 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.75 0.35 มำกที่สุด 4.88 0.18 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.51 0.69 มากที่สุด 4.79 0.29 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 319 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.51) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.79) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.75)  
2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.65) และ 3) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ (X =4.53) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ( X =4.88) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.85) และ 3) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.84) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 320 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 50.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 50.00 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 320 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ ควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ำๆ กัน 
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 321 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 50.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 1 50.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 321 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ มีควำมรับผิดชอบ
และไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ำๆ กัน 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 322 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=2) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 100.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 322 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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4. ระดับปริญญาเอก 
 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

4.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 2 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
    4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 323 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. บริษัทเอกชน 1 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    

1. มำกกว่ำ 1 ปี 1 100.00 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 323 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
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   4.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 324 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 324 (ต่อ) 
 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 324 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =5.00) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00 
เท่ำๆ กัน)  และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 325 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 325 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำกที่สุด  
( X =5.00) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00 
เท่ำๆ กัน)  และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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   4.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 326 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 100.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 326 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ ควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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    4.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 327 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 1 100.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 327 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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   4.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 328 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 100.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 328 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 329 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. วิทยำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 89 18 20.22 
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 
175 35 20.00 

3. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 3 100.00 
4. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร 
9 1 11.11 

รวม 276 57 20.65 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 329 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 276 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 57 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.65 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 330 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=57) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 11 19.30 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 22 38.60 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 20 35.09 
4. เพ่ือนร่วมงำน 4 7.01 
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ตารางภาคผนวกที่ 330 (ต่อ) 
 

รายการ (n=57) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 11 19.30 
2. รัฐวิสำหกิจ 6 10.53 
3. บริษัทเอกชน 39 68.42 
4. ไม่ระบุ 1 1.75 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 1.75 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 3.51 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 54 94.74 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 330 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ 
เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.42 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.51 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 331 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=57) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.54 มาก 4.72 0.46 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.61 0.56 มำกที่สุด 4.77 0.50 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.42 0.68 มำก 4.77 0.54 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.30 0.68 มำก 4.74 0.52 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.25 0.66 มำก 4.61 0.59 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.35 0.67 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.40 0.68 มำก 4.74 0.48 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.09 0.63 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.14 0.72 มำก 4.70 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.04 0.73 มำก 4.65 0.64 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.09 0.66 มำก 4.67 0.64 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.24 0.61 มาก 4.74 0.50 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.21 0.75 มำก 4.68 0.63 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.37 0.67 มำก 4.77 0.57 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.14 0.72 มำก 4.74 0.48 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.25 0.67 มำก 4.75 0.47 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.29 0.65 มาก 4.68 0.56 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.40 0.68 มำก 4.74 0.55 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.32 0.81 มำก 4.65 0.61 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.26 0.70 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.18 0.78 มำก 4.67 0.69 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.39 0.64 มาก 4.75 0.59 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.47 0.66 มำก 4.81 0.52 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.44 0.68 มำก 4.75 0.66 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.25 0.76 มำก 4.70 0.68 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 331 (ต่อ) 
 

รายการ (n=57) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.17 0.66 มาก 4.68 0.60 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.26 0.77 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.11 0.84 มำก 4.65 0.69 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.26 0.70 มำก 4.68 0.66 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.05 0.74 มำก 4.72 0.59 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.42 0.54 มาก 4.75 0.53 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.47 0.57 มำก 4.74 0.58 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.40 0.62 มำก 4.77 0.54 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.37 0.62 มำก 4.75 0.54 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.28 0.53 มาก 4.72 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 331 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.28) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.72) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.42) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีมนุยสัมพันธ์ดี (X =4.39 เท่ำๆ กัน)  และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.29) และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.75 เท่ำๆ กัน)  
2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =4.74) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.72)  
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   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 332 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=57) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.36 0.52 มำก 4.72 0.48 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.09 0.63 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.31 0.54 มำก 4.74 0.49 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.37 0.52 มำก 4.72 0.49 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.17 0.66 มำก 4.68 0.60 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.26 0.53 มาก 4.71 0.51 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 332 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.26) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.71) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.37) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.36) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.31) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  
อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.74) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.72 เท่ำๆ กัน) และ  
3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.68) 
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 333 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=57) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.75 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 10 17.54 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 15 26.32 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 11 19.30 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 1.75 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 8.77 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 12 21.05 
8.  ไม่ระบุ 2 3.52 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 333 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.05 และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 334 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=57) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1.75 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 5.26 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 3.52 
4. มีควำมรับผิดชอบ 3 5.26 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 5.26 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 10.54 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 5.26 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 33 57.89 
9. ไม่ระบุ 3 5.26 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 334 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.54 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 เท่ำๆ กัน 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 335 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=57) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 5.27 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 15 26.32 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 19 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 10 17.54 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 3.51 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 6 10.53 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 1.75 
8.  ไม่ระบุ 1 1.75 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 335 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 
และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54  
 

1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ และสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย

อยู่เสมอ (n=1) 
1.7.2 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
1.7.3 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
1.7.4 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
1.7.5 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
1.7.6 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดงำนมหกรรมจัดหำงำนให้บัณฑิต และมีกำรแนะแนว

อำชีพให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
1.7.7 อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพิ่มชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

ให้มำกขึ้น (n=1) 
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2. ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 89 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.22 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 336 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 2 11.11 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 9 50.00 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 6 33.33 
4. เพ่ือนร่วมงำน 1 5.56 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 1 5.56 
2. บริษัทเอกชน 16 88.88 
3. ไม่ระบุ 1 5.56 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน - 1 ปี 2 11.11 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 16 88.89 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 336 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.88 และรองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 1 คน คิด เป ็นร้อยละ 5.56 
ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.89 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 337 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.36 0.44 มาก 4.68 0.36 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.61 0.50 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.56 0.62 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.33 0.59 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.06 0.64 มำก 4.44 0.51 มำก 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.22 0.65 มำก 4.56 0.62 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.39 0.50 มำก 4.67 0.49 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.62 มาก 4.69 0.54 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.28 0.75 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.11 0.76 มำก 4.67 0.59 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สูก่ำรใช้ประโยชน ์ 4.11 0.58 มำก 4.67 0.59 มำกที่สุด 
3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.38 0.52 มาก 4.76 0.37 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.39 0.70 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.50 0.62 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.22 0.65 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.47 0.51 มำก 4.78 0.43 มำกที่สุด 
 4. มีความรับผิดชอบ 4.29 0.64 มาก 4.69 0.47 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.33 0.69 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.44 0.78 มำก 4.67 0.49 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.33 0.69 มำก 4.72 0.46 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.06 0.64 มำก 4.67 0.59 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.26 0.67 มาก 4.76 0.44 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.28 0.67 มำก 4.78 0.43 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.28 0.75 มำก 4.72 0.57 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.22 0.73 มำก 4.78 0.43 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 337 (ต่อ) 
 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.04 0.64 มาก 4.67 0.61 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.28 0.75 มำก 4.72 0.57 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.89 0.90 มำก 4.61 0.78 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.11 0.83 มำก 4.56 0.78 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
3.89 0.58 มำก 4.78 0.43 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.61 0.47 มากที่สุด 4.81 0.35 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.67 0.49 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.56 0.62 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.61 0.50 มำกที่สุด 4.78 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.29 0.48 มาก 4.72 0.37 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 337 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.72) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.61) 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ ( X =4.38) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.36) และควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.81) 2) คิดเป็นแก้ปัญหำได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.76 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์  และมีควำมรับผิดชอบ  
( X =4.69 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 338 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=18) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.40 0.46 มำก 4.71 0.32 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.62 มำก 4.69 0.54 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.48 0.46 มำก 4.79 0.30 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.37 0.47 มำก 4.72 0.33 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.04 0.64 มำก 4.67 0.61 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.28 0.48 มาก 4.71 0.39 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 338 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.28) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.71) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.48) 2) คุณธรรม จริยธรรม (X =4.40) และ 3) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.37) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต 
อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.79) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.72) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.71)  
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   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 339 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม -  
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 16.67 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 9 50.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 11.11 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 5.55 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 16.67 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 339 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ำๆ กัน และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.11 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 340 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 5.56 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 5.56 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 11.11 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 16.65 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 5.56 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 9 50.00 
9.  ไม่ระบุ 1 5.56 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 340 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65 และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 341 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=18) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 5.56 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 5 27.78 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 44.44 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 4 22.22 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 341 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชำ และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ (n=1) 
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 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 175 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 35 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 342 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=35) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 9 25.71 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 10 28.57 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 13 37.14 
4. เพื่อนร่วมงำน 3 8.58 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 10 28.57 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 11.43 
3. บริษัทเอกชน 21 60.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 1 2.86 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 34 97.14 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 342 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน  
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 
จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และสังกัด
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 34 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.14 และรองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 
ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 343 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=35) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.34 0.58 มาก 4.71 0.53 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.57 0.61 มำกที่สุด 4.71 0.57 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.29 0.71 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.20 0.72 มำก 4.71 0.57 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.29 0.67 มำก 4.66 0.64 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.37 0.69 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.34 0.76 มำก 4.74 0.51 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.02 0.65 มาก 4.63 0.63 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.06 0.73 มำก 4.66 0.59 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.94 0.73 มำก 4.60 0.69 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สูก่ำรใช้ประโยชน ์ 4.06 0.73 มำก 4.63 0.69 มำกที่สุด 
3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.15 0.65 มาก 4.69 0.58 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.09 0.78 มำก 4.63 0.73 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.29 0.71 มำก 4.71 0.67 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.11 0.76 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.11 0.72 มำก 4.71 0.52 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 343 (ต่อ) 
 

รายการ (n=35) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

 4. มีความรับผิดชอบ 4.24 0.68 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.40 0.69 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.20 0.83 มำก 4.60 0.69 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.20 0.72 มำก 4.63 0.65 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.17 0.86 มำก 4.63 0.77 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.43 0.65 มาก 4.72 0.69 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.54 0.66 มำกที่สุด 4.80 0.58 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.49 0.66 มำก 4.74 0.74 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.26 0.82 มำก 4.63 0.81 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.19 0.68 มาก 4.66 0.63 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.23 0.81 มำก 4.63 0.65 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.17 0.82 มำก 4.63 0.69 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.31 0.63 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.06 0.80 มำก 4.66 0.68 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.29 0.55 มาก 4.70 0.62 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.34 0.59 มำก 4.66 0.68 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.31 0.63 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.20 0.63 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.24 0.56 มาก 4.68 0.59 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 343 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.24) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.68) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.43) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.34) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  ( X =4.29) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
( X =4.72) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.71) และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.70)  
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 344 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=35) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.30 0.55 มำก 4.69 0.56 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.02 0.65 มำก 4.63 0.63 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.21 0.57 มำก 4.69 0.58 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 
4.32 0.55 มำก 4.69 0.58 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.19 0.68 มำก 4.66 0.63 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.21 0.56 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 344 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.21) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.67) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.32) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.30) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.21) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต 
อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทำงปัญญำ และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.69 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.66) และ 3) ควำมรู้ ( X =4.63) 
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   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 345 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=35) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 2.86 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 20.00 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 5 14.29 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 7 20.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 4 11.43 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 9 25.71 
8.  ไม่ระบุ 2 5.71 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 345 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.71 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ำๆ กัน และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 346 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=35) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 2.86 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 5.71 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 2.86 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 2 5.71 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 1 2.86 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 3 8.58 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 2 5.71 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 21 60.00 
9.  ไม่ระบุ 2 5.71 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 346 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน  จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 และ  

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 เท่ำๆ กัน  
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 347 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=35) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 2.86 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 9 25.71 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 10 28.57 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 6 17.14 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 5.71 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 5 14.29 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 2.86 
8.  ไม่ระบุ 1 2.86 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 347 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกท่ีสุด 
3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 2) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 และ 3) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 
 
   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
2) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
5) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดงำนมหกรรมจัดหำงำนให้บัณฑิต 

และมีกำรแนะแนวอำชีพให้แก่นักศึกษำ (n=1) 
6) อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรม

ต่ำงๆ ให้มำกขึน้ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
  เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 3 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 348 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 3 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 1 33.33 
2. บริษัทเอกชน 2 66.67 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. มำกกว่ำ 1 ปี 3 100.00 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 348 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และรองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 349 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.89 0.19 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.44 0.51 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.58 0.52 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.56 0.51 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.58 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 349 (ต่อ) 
 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.75 0.43 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.78 0.38 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.67 0.40 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 349 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.89) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง ( X =4.78) และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
( X =4.75) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =5.00 เท่ำๆ กัน)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 350 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.79 0.36 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.44 0.51 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.67 0.46 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.75 0.38 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.75 0.43 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.68 0.36 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 350 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.68) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.79) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.75 เท่ำๆ กัน) 
และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  
อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ( X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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   3.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 351 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 33.33 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 33.33 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไมร่ะบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 351 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน  
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    3.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 352 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไมม่ีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 33.33 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 352 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 



511 
 

   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 353 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 1 33.33 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 33.33 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 33.33 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 353 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์  และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน  
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 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.2.1 การตอบแบบสอบถาม  

  เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 9 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 
    3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 354 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 100.00 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. รัฐวิสำหกิจ 1 100.00 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    

1. มำกกว่ำ 1 ปี 1 100.00 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 354 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 355 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.00 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 3.75 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3.00 0.00 ปำนกลำง 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.75 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.67 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 355 (ต่อ) 
 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.33 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.36 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 355 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก 
( X =4.36) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =5.00) 2) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.75) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
( X =5.00)  
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    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 356 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=1) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.77 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปญัญำ 4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.75 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.00 0.00 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.00 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 356 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =5.00) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  ( X =4.77) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.75) และ 3) ควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ และทักษะกำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ( X =4.00 เท่ำๆ กัน ) และ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  (X =5.00 เท่ำๆ กัน) 
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   3.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 357 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 100.00 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 357 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด คือ  
มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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    3.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 358 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 100.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน - - 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 358 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต คือ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   3.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 359 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=1) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 100.00 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 359 เมือ่พิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  คือ  
คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 



 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม 
ตารางภาคผนวกที่ 360 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำบริหำรกำรพยำบำล 15 6 40.00 
2. พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรพยำบำล 

เวชปฏิบัติชุมชน 
17 3 17.65 

รวม 32 9 22.30 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 360 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 32 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.30 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 361 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=9) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 1 11.11 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 5 55.56 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 3 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 9 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน – 1 ปี 3 33.33 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 6 66.67 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 361 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ 
ผู้จัดกำร จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย 55.56 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ 
หัวหน้ำงำน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ 
เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 
 
 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 362 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=9) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.57 0.42 มากที่สุด 4.98 0.06 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.56 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.50 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.44 0.53 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.44 0.73 มำก 4.89 0.33 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.56 0.53 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.78 0.44 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 3.93 0.80 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 3.89 0.78 มำก 4.56 0.53 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.89 0.78 มำก 4.44 0.53 มำก 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.00 0.87 มำก 4.56 0.53 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 362 (ต่อ) 
 

รายการ (n=9) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.17 0.72 มาก 4.78 0.44 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.22 0.67 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.00 0.87 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.00 0.87 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.44 0.73 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.44 0.62 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.44 0.73 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.44 0.73 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.44 0.53 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.44 0.73 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.37 0.70 มาก 4.93 0.15 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.44 0.73 มำก 4.89 0.33 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.33 0.71 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.33 0.71 มำก 4.89 0.33 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.19 0.65 มาก 4.75 0.43 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.22 0.67 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.11 0.60 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.22 0.67 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.22 0.83 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.41 0.66 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.44 0.73 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.33 0.71 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.44 0.73 มำก 4.67 0.50 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.30 0.59 มาก 4.76 0.32 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 362 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.30) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.76) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.57)  2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.44) และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.41) และควำมต้องกำรและ 
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ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.98) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.93) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (X =4.78)  
 
   1.3.2 จ าแ น กตาม องค์ ป ระกอบ ของมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 363 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=9) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.48 มำกที่สุด 4.81 0.28 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 3.93 0.80 มำก 4.52 0.50 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.27 0.67 มำก 4.73 0.44 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.47 0.50 มำก 4.83 0.25 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.19 0.65 มำก 4.75 0.43 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.27 0.58 มาก 4.73 0.35 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 363 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 
( X =4.27) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.73) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับ
แรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม (X =4.50) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ (X =4.47) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.27) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ (X =4.83) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.81) และ 3) ทักษะ 
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (X =4.75) 
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 364 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=9) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 22.22 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 22.22 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 22.22 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 11.11 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 11.11 
8.  ไม่ระบุ 1 11.11 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 364 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เท่ำๆ กัน และ 2) มีควำมรับผิดชอบ และ
ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.11 เท่ำๆ กัน  
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 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 365 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=9) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4. มีควำมรับผิดชอบ - - 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 11.11 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 8 88.89 
9. ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 365 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
2 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และ  
2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.11  
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 366 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=9) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 22.22 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 11.11 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 2 22.22 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 11.11 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 22.22 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 11.11 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 366 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น แก้ปัญหำได้  
และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 เท่ำๆ กัน และ 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมีควำมรับผิดชอบ 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ำๆ กัน  
 
 1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1.7.1 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
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2. ระดับปริญญาโท 
 2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 

2.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
  เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 15 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
    2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 367 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=6) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 4 66.67 
2. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 2 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 6 100.00 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน - 1 ปี 2 33.33 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 4 66.67 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 367 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็น 33.33 ตำมล ำดับ 
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   2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 368 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=6) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.37 มากที่สุด 4.97 0.07 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.50 0.55 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.52 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.33 0.52 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.33 0.82 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.50 0.55 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.83 0.41 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 3.72 0.85 มาก 4.44 0.50 มาก 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 3.67 0.82 มำก 4.50 0.55 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.67 0.82 มำก 4.33 0.52 มำก 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
3.83 0.98 มำก 4.50 0.55 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 3.88 0.67 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.00 0.63 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 3.67 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3.67 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.17 0.75 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.33 0.66 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.33 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.33 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.33 0.52 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.33 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.17 0.75 มาก 4.94 0.14 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.17 0.75 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.17 0.75 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.17 0.75 มำก 5.00 0.00 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 368 (ต่อ) 
 

รายการ (n=6) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.00 0.65 มาก 4.79 0.40 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.00 0.63 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.00 0.63 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.63 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.00 0.89 มำก 4.83 0.41 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.28 0.71 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.33 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.17 0.75 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.33 0.82 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.13 0.60 มาก 4.74 0.34 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 368 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.13) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.74) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.53)  2) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.33) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.28) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.97)   
2) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี (X =4.94)  และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำง
เหมำะสม ( X =4.79)  



529 
 

    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 369 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=6) 
คุณลักษณะบัณฑืต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.41 0.45 มำก 4.81 0.30 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 3.72 0.85 มำก 4.44 0.50 มำก 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.05 0.66 มำก 4.67 0.52 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.36 0.50 มำก 4.83 0.26 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.00 0.65 มำก 4.79 0.40 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.11 0.58 มาก 4.71 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 369 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก (X =4.11) และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.71) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม  ( X =4.41) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอ บ  
( X =4.36) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.05) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.81) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.79)   
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   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 370 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=6) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 33.32 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 16.67 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 16.67 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 16.67 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 1 16.67 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 370 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.32 และ 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ำๆ กัน  
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    2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 371 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=6) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 16.67 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 5 83.33 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 371 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 2 ล ำดับแรก 
คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 372 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=6) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 33.33 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 16.67 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 16.67 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 2 33.33 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 372 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด  
2 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน และ 2) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได ้และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ำๆ กัน  
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (n=1) 
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 2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
2.2.1 การตอบแบบสอบถาม  

  เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 17 ฉบับ 
ตอบกลับ จ ำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.65 
 
    2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 373 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ 

ข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของธุรกิจ 1 33.33 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 1 33.33 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 1 33.33 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 3 100.00 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. 6 เดือน – 1 ปี 1 33.33 
2. มำกกว่ำ 1 ปี 2 66.67 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 373 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของธุรกิจ ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร และด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตสังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และรองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ตำมล ำดับ 
 



534 
 

   2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 374 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.58 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.33 0.58 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้ 

สู่กำรใช้ประโยชน ์
4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.75 0.43 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.78 0.38 มากที่สุด 4.89 0.19 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 5.00 0.00 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.67 0.58 มำกที่สุด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 374 (ต่อ) 
 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.58 0.52 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ 
4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.63 0.49 มากที่สุด 4.79 0.36 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 374 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด  
( X =4.63) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.79) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.78) 2) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ (X =4.75)  และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
(X =4.67 เท่ำๆ กัน) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ ( X =5.00 เท่ำๆ กัน)  
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.89) และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ  
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม และทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.67 เท่ำๆ กัน)  



536 
 

    2) จ าแนกตามองค์ ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 375 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=3) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

 พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.58 มำกที่สุด 4.82 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.33 0.58 มำก 4.67 0.58 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.86 0.25 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.69 0.54 มำกที่สุด 4.83 0.29 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.58 0.52 มำกที่สุด 4.67 0.58 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.60 0.50 มากที่สุด 4.77 0.40 มากที่สุด 

 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 375 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด (X =4.60) 
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.77) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.71) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
( X =4.69) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.67) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.86) 2) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.83) และ 3) คุณธรรม จริยธรรม 
( X =4.82)  
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   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 376 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 33.33 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 33.33 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 376 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได ้จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ำๆ กัน 
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    2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 377 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ - - 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ - - 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 3 100.00 
9.  ไม่ระบุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 377 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด คือ  ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 378 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=3) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 1 33.33 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 1 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบุ 1 33.33 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 378 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน คือ  
มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และคิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เท่ำๆ กัน 
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