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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 211 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับ 

กำรตอบกลับของแบบสอบถำมในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ศิลปศำสตรบัณฑิต วิชำเอกพัฒนำกำรมนุษย์และครอบครัว 197 63 31.98 
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำวิทยำกำรอำหำร 

และโภชนำกำรและกำรประยุกต์ 
240 64 26.67 

3. ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกพัฒนำครอบครัวและสังคม 2 - - 
รวม 439 127 28.93 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 211 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่ง
แบบสอบถำม จ ำนวน 439 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.93 
 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 212 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไป ในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=127) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 35 27.56 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 10 7.87 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 52 40.94 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.80 
5. เพ่ือนร่วมงำน 23 18.11 
6. ว่ำงงำน 3 2.36 
7. ไม่ระบุ 3 2.36 
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ตารางภาคผนวกที่ 212 (ต่อ) 
 

รายการ (n=127) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    

1. หน่วยงำนของรัฐ 37 29.13 
2. รัฐวิสำหกิจ 8 6.30 
3. บริษัทเอกชน 69 54.33 
4. องค์กรทำงศำสนำ 3 2.36 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 3 2.36 
6. ไมร่ะบุ 7 5.52 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 6 4.72 
2. 6 เดือน - 1 ปี 8 6.31 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 107 84.25 
4. ไม่ระบุ 6 4.72 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 212 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของ
สำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 และเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 23 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.11 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ 
พบว่ำ ประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่
สังกัดบริษัทเอกชน จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 54.33 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ 
จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.30 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.31 และน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 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=127) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.49 มากที่สุด 4.83 0.33 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.71 0.47 มำกที่สุด 4.88 0.35 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.56 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.51 0.62 มำกที่สุด 4.85 0.38 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.36 0.71 มำก 4.78 0.44 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.56 0.64 มำกที่สุด 4.79 0.47 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.65 0.57 มำกที่สุด 4.85 0.38 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.61 มาก 4.76 0.43 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.15 0.69 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.06 0.66 มำก 4.72 0.51 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้

ประโยชน ์
4.29 0.69 มำก 4.78 0.43 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.32 0.57 มาก 4.78 0.43 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.24 0.73 มำก 4.80 0.44 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.32 0.64 มำก 4.79 0.45 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.33 0.67 มำก 4.75 0.49 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.39 0.67 มำก 4.78 0.51 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.57 0.46 มากที่สุด 4.88 0.29 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.69 0.48 มำกที่สุด 4.93 0.26 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.65 0.50 มำกที่สุด 4.90 0.30 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.44 0.61 มำก 4.87 0.39 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.50 0.67 มำก 4.83 0.40 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.60 0.53 มากที่สุด 4.87 0.33 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.64 0.61 มำกที่สุด 4.88 0.38 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.65 0.56 มำกที่สุด 4.88 0.32 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.51 0.62 มำกที่สุด 4.84 0.39 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 213 (ต่อ) 
 

รายการ (n=127) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

4.09 0.68 มาก 4.80 0.45 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.28 0.71 มำก 4.83 0.46 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.12 0.76 มำก 4.80 0.46 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.84 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และน ำเสนอ

ผลกำรวิเครำะห ์
3.96 0.84 มำก 4.74 0.59 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.52 0.56 มากที่สุด 4.86 0.33 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.50 0.62 มำก 4.84 0.39 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.48 0.65 มำก 4.86 0.40 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.58 0.58 มำกที่สุด 4.89 0.31 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.40 0.45 มาก 4.83 0.32 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 213 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.40) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ( X =4.83) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษย
สัมพันธ์ดี (X =4.60)  2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.57) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.55)  
และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.88) 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.87) และ 3) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.86)  
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   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=127) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.55 0.43 มำกที่สุด 4.86 0.30 มำกที่สุด 
2. ควำมรู้ 4.17 0.61 มำก 4.76 0.43 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.40 0.51 มำก 4.82 0.37 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

และควำมรับผดิชอบ 
4.56 0.42 มำกที่สุด 4.86 0.29 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.09 0.68 มำก 4.80 0.45 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.35 0.47 มาก 4.82 0.33 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 214 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ ใช้บัณ ฑิ ตมีควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ต/ พฤติกรรมที่ แสดงออก  
อยู่ในระดับมำก ( X =4.35) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ( X =4.82) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 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 และทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.86 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.82) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(X =4.80)  
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 1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 215 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=127) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 17 13.39 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 20 15.75 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 14 11.02 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 42 33.07 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 10 7.87 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 0.79 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 22 17.32 
8.  ไม่ระบุ 1 0.79 
  

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 215 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.07 2) ทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 
 
 1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 216 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=127) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 13 10.24 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 7 5.51 
4. มีควำมรับผิดชอบ 1 0.79 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 7 5.51 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 29 22.83 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 8 6.30 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 62 48.82 
9. ไม่ระบุ - - 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 216 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 2) มีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 และ 
3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24 
 
 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 217 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวม
ของสำขำวิชำ 

 

รายการ (n=127) 
มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด ไม่เลือก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม  51 40.16 23 18.11 13 10.23 40 31.50 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ ์ 14 11.02 20 15.75 30 23.62 63 49.61 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 11 8.66 24 18.90 26 20.47 66 51.97 
4. มีควำมรับผิดชอบ 39 30.71 44 34.65 23 18.10 21 16.54 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ด ี 10 7.87 11 8.67 26 20.47 80 62.99 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 217 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำน ล ำดับที่ 1 มำกที่สุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.16 ล ำดับที่ 2 ปำนกลำง คือ มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65 
และล ำดับที่ 3 น้อยที่สุด คือ มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.62 
 

1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=3) 
1.7.2 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสำมำรถ

เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
1.7.3 ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักศึกษำปัจจุบันและ

อำจำรย์ (n=1) 
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1.7.4 ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 
1.7.5 ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน (n=1) 
1.7.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
1.7.7 ควรพัฒนำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วด้วย (n=1) 
1.7.8 ควรเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น (n=1) 
1.7.9 ควรเพ่ิมทักษะด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง (n=1) 
1.7.10 ควรมีกำรแนะแนวเส้นทำงอำชีพให้แกนักศึกษำ (n=1) 
1.7.11 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
1.7.12 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
1.7.13 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
1.7.14 มหำวิทยำลัยควรกระตุ้นให้บัณฑิตหำจุดอ่อนของตนเองเพ่ือน ำไปสู่

กำรพัฒนำต่อไปในอนำคต (n=1) 
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2. ระดับปริญาตรี 
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 197 ฉบับ ตอบกลับ 
จ ำนวน 63 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 31.98 
 
   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 218 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=63) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 21 33.33 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 4 6.35 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 26 41.27 
4. เพ่ือนร่วมงำน 9 14.29 
5. ว่ำงงำน 1 1.59 
6. ไม่ระบุ 2 3.17 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 20 31.75 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 6.35 
3. บริษัทเอกชน 30 47.62 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 3.17 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิติบุคคล 3 4.76 
6. ไม่ระบุ 4 6.35 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 2 3.17 
2. 6 เดือน - 1 ปี 5 7.95 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 54 85.71 
4. ไม่ระบุ 2 3.17 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 218 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด ำรงต ำแหน่งเพ่ือนร่วมงำน จ ำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัด
บริษัทเอกชน จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.35 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 54 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 และ
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 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=63) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.61 0.46 มากที่สุด 4.84 0.33 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.73 0.45 มำกที่สุด 4.90 0.30 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.57 0.50 มำกที่สุด 4.87 0.34 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.56 0.62 มำกที่สุด 4.82 0.43 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.48 0.67 มำก 4.77 0.42 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.65 0.65 มำกที่สุด 4.80 0.44 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.67 0.57 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 219 (ต่อ) 
 

รายการ (n=63) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.25 0.58 มาก 4.80 0.39 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.22 0.68 มำก 4.79 0.45 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.16 0.63 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้

ประโยชน ์
4.37 0.66 มำก 4.85 0.36 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.38 0.56 มาก 4.82 0.37 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.27 0.77 มำก 4.82 0.43 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.40 0.61 มำก 4.85 0.36 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.38 0.68 มำก 4.77 0.46 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.46 0.56 มำก 4.84 0.37 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.63 0.44 มากที่สุด 4.90 0.29 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.71 0.49 มำกที่สุด 4.92 0.28 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.67 0.51 มำกที่สุด 4.90 0.30 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.54 0.56 มำกที่สุด 4.89 0.32 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.60 0.58 มำกที่สุด 4.89 0.32 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.69 0.51 มากที่สุด 4.87 0.31 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.68 0.64 มำกที่สุด 4.89 0.32 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.73 0.51 มำกที่สุด 4.87 0.34 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.65 0.51 มำกที่สุด 4.87 0.34 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.18 0.65 มาก 4.84 0.34 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.41 0.66 มำก 4.85 0.36 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.29 0.71 มำก 4.84 0.42 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.86 มำก 4.87 0.34 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และน ำเสนอ 

ผลกำรวิเครำะห ์
4.02 0.79 มำก 4.80 0.44 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.55 0.56 มากที่สุด 4.89 0.30 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.49 0.64 มำก 4.85 0.40 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.52 0.67 มำกที่สุด 4.87 0.39 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.63 0.55 มำกที่สุด 4.93 0.25 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.47 0.43 มาก 4.85 0.28 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 219 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.47) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.85) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี (X =4.69) 2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.63) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.61) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.90) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง ( X =4.89) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.87) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 220 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=63) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.60 0.41 มำกที่สุด 4.87 0.28 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.25 0.58 มำก 4.80 0.39 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.45 0.50 มำก 4.85 0.32 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 
4.62 0.41 มำกที่สุด 4.87 0.27 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.18 0.65 มำก 4.84 0.34 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.42 0.44 มาก 4.85 0.29 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 220 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.42) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.85) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.62) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
(X =4.60) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ (X =4.45) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต  
อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.87 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.85) 
และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
( X =4.84) 
 
   2.1.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 221 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=63) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 14 22.22 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 9.52 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 6 9.52 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 22 34.92 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 6.35 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 10 15.87 
8.  ไม่ระบุ 1 1.60 
  

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 221 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด  3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 
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   2.1.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 222 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=63) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 11.11 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 3 4.76 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 1 1.60 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2 3.17 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 19 30.16 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 3 4.76 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 28 44.44 
9.  ไม่ระบุ - - 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 222 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุด อ่อน  จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16 และ 

3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  
 
   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 223 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวม
ของหลักสูตร 

 

รายการ (n=63) 
มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด ไม่เลือก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม  30 47.62 14 22.22 5 7.94 14 22.22 

2. มีควำมรอบรูแ้ละมีประสบกำรณ ์ 5 7.94 10 15.87 16 25.40 32 50.79 

3. คิดเป็น แก้ปญัหำได ้ 5 7.94 6 9.52 15 23.81 37 58.73 

4. มีควำมรับผิดชอบ 19 30.15 24 38.10 12 19.05 8 12.70 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4 6.35 7 11.11 12 19.05 40 63.49 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 223 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  
ล ำดับที่ 1 มำกที่สุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ล ำดับที่ 2 
ปำนกลำง คือ มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และล ำดับที่ 3  
น้อยที่สุด คือ มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
    1) บั ณ ฑิ ตของมหำวิท ยำลั ย เป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั กษ ณ ะบัณ ฑิ ต 
ที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=2) 
    2) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนที่สนใจทุกคน
สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ (n=1) 
    3) ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักศึกษำปัจจุบันและ
อำจำรย์ (n=1) 
    4) ควรปรับเนื้อหำในชุดวิชำให้มีควำมกระชับมำกข้ึน  (n=1) 
    5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  (n=1) 
    6) ควรพัฒนำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วด้วย (n=1) 
    7) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
    8) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี (n=1) 
    9) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ (n=1) 
    10) มหำวิทยำลัยควรกระตุ้นให้บัณฑิตหำจุดอ่อนของตนเอง 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำต่อไปในอนำคต (n=1) 
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2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการและการประยุกต์ 
  2.2.1 การตอบแบบสอบถาม 
 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 240 ฉบับ ตอบกลับ 
จ ำนวน 64 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.67 
 
   2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 224 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=64) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 14 21.88 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 6 9.38 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 26 40.63 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 1.55 
5. เพ่ือนร่วมงำน 14 21.88 
5. ว่ำงงำน 2 3.13 
6. ไม่ระบุ 1 1.55 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 17 26.56 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 6.25 
3. บริษัทเอกชน 39 60.94 
4. องค์กรทำงศำสนำ 1 1.56 
5. ไม่ระบุ 3 4.69 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 4 6.25 
2. 6 เดือน - 1 ปี 3 4.69 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 53 82.81 
4. ไม่ระบุ 4 6.25 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 224 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร 
พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 
จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของ
กิจกำร และเพ่ือนร่วมงำน  จ ำนวน 14 คน คิด เป็นร้อยละ 21.88 เท่ ำๆ กัน และ 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ 
ประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัด
บริษัทเอกชน จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 60.94 รองลงมำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ 
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.81 รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ  
6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69 ตำมล ำดับ 
 
  2.2.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 225 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=64) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.51 มาก 4.83 0.35 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.69 0.50 มำกที่สุด 4.86 0.39 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.48 0.62 มำก 4.83 0.38 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.47 0.62 มำก 4.88 0.33 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.25 0.73 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.47 0.62 มำก 4.78 0.49 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.63 0.58 มำกที่สุด 4.85 0.41 มำกที่สุด 
 



322 
 

 

ตารางภาคผนวกที่ 225 (ต่อ) 
 

รายการ (n=64) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.08 0.63 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.08 0.70 มำก 4.76 0.47 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 3.95 0.68 มำก 4.66 0.54 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้

ประโยชน ์
4.22 0.72 มำก 4.71 0.49 มำกที่สุด 

3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.26 0.58 มาก 4.74 0.48 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.20 0.69 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.25 0.67 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.28 0.65 มำก 4.73 0.52 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.31 0.75 มำก 4.71 0.62 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.51 0.47 มากที่สุด 4.86 0.30 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67 0.47 มำกที่สุด 4.93 0.25 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.63 0.49 มำกที่สุด 4.90 0.30 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.34 0.65 มำก 4.85 0.45 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.39 0.73 มำก 4.78 0.46 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.51 0.53 มากที่สุด 4.86 0.35 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.59 0.58 มำกที่สุด 4.86 0.43 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.56 0.59 มำกที่สุด 4.90 0.30 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.38 0.68 มำก 4.81 0.43 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
4.00 0.70 มาก 4.75 0.54 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.16 0.74 มำก 4.80 0.55 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.95 0.79 มำก 4.76 0.50 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.00 0.82 มำก 4.76 0.50 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และน ำเสนอ 

ผลกำรวิเครำะห ์
3.91 0.89 มำก 4.68 0.71 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

4.49 0.57 มาก 4.84 0.36 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.50 0.59 มำกที่สุด 4.83 0.38 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.44 0.64 มำก 4.85 0.41 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.53 0.62 มำกที่สุด 4.85 0.36 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.34 0.47 มาก 4.80 0.35 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 225 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.34) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.80) 
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับ
แรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  (X =4.51 เท่ำๆ กัน) 2) มีคุณธรรม 
จริยธรรม (X =4.50) และ 3) ทักษะทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วย
ตนเอง ( X =4.49) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด  
3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.86 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะ
ทำงกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.84) และ 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ( X =4.83) 
 
    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 226 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=64) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.44 มำก 4.84 0.31 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.08 0.63 มำก 4.71 0.47 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.36 0.52 มำก 4.78 0.41 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 
4.50 0.44 มำกที่สุด 4.85 0.31 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.00 0.70 มำก 4.75 0.54 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29 0.49 มาก 4.79 0.36 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 226 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมำก  
( X =4.29) และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.79) 
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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 =4.36) และ 3) ควำมรู้ (X =4.08) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.85) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.84) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.78) 
 
   2.2.4 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 227 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=64) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 3 4.69 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 14 21.88 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 8 12.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 20 31.25 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 9.38 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 1 1.55 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 12 18.75 
8.  ไม่ระบุ - - 
  

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 227 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก 
คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 2) มีควำมรอบรู้และ 
มีประสบกำรณ์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 และ 3) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  
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   2.2.5 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 228 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=64) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 6 9.38 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4 6.25 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5 7.81 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 10 15.63 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 5 7.81 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 34 53.12 
9.  ไม่ระบุ - - 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 228 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.12 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 และ 3) มีควำมรอบรู้
และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 
 
   2.2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 229 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวม
ของหลักสูตร 

 

รายการ (n=64) 
มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด ไม่เลือก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม  21 32.81 9 14.06 8 12.50 26 40.63 

2. มีควำมรอบรูแ้ละมีประสบกำรณ ์ 9 14.06 10 15.63 14 21.88 31 48.44 

3. คิดเป็น แก้ปญัหำได ้ 6 9.38 18 28.13 11 17.19 29 45.31 

4. มีควำมรับผิดชอบ 20 31.25 20 31.25 11 17.19 13 20.31 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6 9.38 4 6.25 14 21.88 40 62.50 
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 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 229 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ในหน่วยงำน  
ล ำดับที่ 1 มำกที่สุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81 ล ำดับที่ 2 
ปำนกลำง คือ มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และล ำดับที่  3  
น้อยที่สุด คือ มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และมนุษยสัมพันธ์ดี จ ำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.88 เท่ำๆ กัน 
 
   2.2.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
    1) ควรจัดส่งเอกสำรและชุดวิชำให้มีควำมรวดเร็วขึ้น (n=1) 
  2) ควรเพ่ิมชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ  ให้มำกขึ้น (n=1) 
  3) ควรเพ่ิมทักษะด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง (n=1) 
  4) ควรมีกำรแนะแนวเส้นทำงอำชีพให้แกนักศึกษำ (n=1) 
  5) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัยได้ครบทุกด้ำน (n=1) 
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