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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2560 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ในการส ารวจ คือ ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 11,131 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,244 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.16 จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2,063 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.14 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.63 
ระดับปริญญาโท จ านวน 154 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.65 และระดับปริญญาเอก จ านวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
18.92 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูล  
เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการส ารวจ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 556 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ 
ผู้จัดการ จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามล าดับ ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 1,055 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมา
สังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 1,034 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน  
75 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 ตามล าดับ และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 1,909 คน คิดเป็นร้อยละ 86.18 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดับ 
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
  2.1.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมาก (X =4.37) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับ
ปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ( X =4.37) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50) ระดับ
ปริญญาโท อยู่ในระดับมาก ( X =4.43) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาล-
ศาสตร ์( X =4.82) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.49) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.47) ตามล าดับ 
 

  2.1.2 จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 5 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมาก ( X =4.34) เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในระดับ
ปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมาก (X =4.47) ระดับปริญญาโท 
อยู่ในระดับมาก ( X =4.41) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
( X =4.81) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.46) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.44) ตามล าดับ 
 

 2.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
  2.2.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  
ในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.67) ระดับปริญญาโท อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.73) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.79) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
( X =4.99) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.72) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.68) ตามล าดับ 
 

  2.2.2 จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 5 ด้าน 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  
ในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.66) ระดับปริญญาโท อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.73) และระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.77) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(X =4.99) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์( X =4.71) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.67) ตามล าดับ 
 

3. ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 3.1 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 615 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.41 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 และ 3) มีความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์ จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามล าดับ 
 3.2 คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 1,045 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.56 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 420 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.72 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์  จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 
ตามล าดับ 
 3.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
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ของมหาวิทยาลัยมีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=9) 3) ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=8)  
4) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม 
(n=7 เท่าๆ กัน) และ 5) ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=6) ตามล าดับ 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต 
ที่ผลิตในสาขา/ สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานเทียบเคียงกันทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดย
ก าหนดองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ 
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียว 
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับทุกคน ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
ผ่านสื่อการศึกษาทั้งในรูปแบบของเอกสารการสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสม
กับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ เรียน  จึงได้มีประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555 เพื่อให้สาขาวิชาใช้เป็นเกณฑ์และเป้าหมายในการด าเนินงาน 
ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ ตามค าขวัญ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” โดยมีองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

 
 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 มอบหมายให้ส านักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการส ารวจ
คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยสะท้อนภาพจากความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชา/ ผู้ใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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กลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 11,131 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 10,242 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 172 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 680 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 37 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ศิลปศาสตร์ 985 - 7 3 995 
2. ศึกษาศาสตร ์ 877 172 190 13 1,252 
3. วิทยาการจัดการ 3,952 - 116 2 4,070 
4. นิติศาสตร ์ 1,166 - 117 - 1,283 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,040 - 42 - 1,082 
6. เศรษฐศาสตร ์ 63 - 20 - 83 
7. มนุษยนิเวศศาสตร ์ 403 - 16 - 419 
8. รัฐศาสตร ์ 623 - 16 1 640 
9. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 709 - 85 3 797 
10. นิเทศศาสตร ์ 201 - 22 15 238 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 223 - 15 - 238 
12. พยาบาลศาสตร ์ - - 34 - 34 

รวม 10,242 172 680 37 11,131 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2560 (ภาคผนวก ก)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 ไปยังผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปให้ผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ตอบรับภายใน 7 วันหลังจากได้รับแบบสอบถาม หรือ 
SCAN QR-Code โดยจัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 11,131 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 2,244 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 20.16 ของจ านวนที่ส่งไป ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล ได้รับคืน 
จ านวน จ านวน ร้อยละ 

ผู้บังคับบญัชา/ผูใ้ช้บัณฑิต     
1. ระดับปริญญาตร ี  10,242 2,063 20.14 
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     แบบสอบถาม 172 20 11.63 
3. ระดับปริญญาโท  680 154 22.65 
4. ระดับปริญญาเอก  37 7 18.92 

รวม  11,131 2,244 20.16 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และ
น าเสนอในรูปตาราง โดยข้อค าถามแต่ละข้อใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ค่า โดยได้แปลค่าในแต่ละ 
ข้อค าถาม ดังนี้ (สุภมาศ  อังศุโชติ และชูชาติ 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  
 1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
 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  
 

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอในรูปความเรียง 
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ผลการส ารวจ 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปีการศึกษา 2560 น าเสนอผลการส ารวจ ดังนี้ 
1. การตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
5. คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
6. คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
7. คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ทั้งนี้ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตรแสดงในภาคผนวก ค 
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1. การตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 
 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 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. ศิลปศาสตร์ 985 211 21.42 - - - 7 4 57.14 3 - - 995 215 21.61 
2. ศึกษาศาสตร์ 877 182 20.75 172 20 1.63 190 40 21.05 13 2 15.38 1,252 244 19.49 
3. วิทยาการจัดการ 3,952 789 19.96 - - - 116 28 24.14 2  - 4,070 817 20.07 
4. นิติศาสตร์ 1,166 198 16.98 - - - 117 24 20.51 - - - 1,283 222 17.30 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,040 191 18.37 - - - 42 9 21.43 - - - 1,082 200 18.48 
6. เศรษฐศาสตร์ 63 12 19.05 - - - 20 6 30.00 - - - 83 18 21.69 
7. มนุษยนิเวศศาสตร์ 403 110 27.30 - - - 16 1 6.25 - - - 419 111 26.49 
8. รัฐศาสตร์ 623 116 18.62 - - - 16 3 18.75 1 1 100.00 640 120 18.75 
9. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 709 173 24.40 - - - 85 20 23.53 3 1 33.33 797 194 24.34 
10. นิเทศศาสตร์ 201 39 19.40 - - - 22 3 13.64 15 3 20.00 238 45 18.91 
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 223 42 18.83 - - - 15 4 26.67 - - - 238 46 19.33 
12. พยาบาลศาสตร์ - - - - - - 34 12 35.29 - - - 34 12 5.29 

รวม 10,242 2,063 20.14 172 20 11.63 680 154 22.65 37 7 18.92 11,131 2,244 20.16 
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 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 11,131 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,244 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.16  
โดยสาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 34 ฉบับ ตอบกลับ 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 35.29 
2) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 419 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 111 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.49 และ 3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 797 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 194 ฉบับ คิดเป็นร้อย 24.34 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ระดับปริญญาโท จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 
680 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 154 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.65  2) ระดับปริญญาตรี จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 10,242 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 2,063 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.14  
และ 3) ระดับปริญญาเอก จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 37 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.92 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม 
จ านวน 403 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 27.30  2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 709 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 173 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 24.40 และ 3) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 985 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 211 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.42 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 172 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 20 ฉบับ คิดเป็นร้อย 11.63  
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน  
7 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 57.14 2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 34 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 35.29 และ  
3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 20 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า สาขาวิชาที่มีร้อยละการตอบแบบสอบถามกลับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน  
1 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 15 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 
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2. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 2.1 ระดับต าแหน่งในองค์กร 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับระดับต าแหน่งในองค์กรในภาพรวม 
 

ระดับต าแหน่งในองค์กร 
ระดับปรญิญาตร ี

(n=2,063) 
ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต (n=20) 
ระดับปรญิญาโท 

(n=154) 
ระดับปรญิญาเอก 

(n=7) 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

(n=2,244) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ 497 24.09 10 50.00 46 29.87 3 42.86 556 24.78 
2. ผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ 357 17.30 3 15.00 26 16.88 1 14.28 387 17.25 
3. ผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน 965 46.78 6 30.00 78 50.65 3 42.86 1,052 46.88 
4. บุคลากรทางศาสนา 12 0.58 - - - - - - 12 0.53 
5. เพื่อนร่วมงาน 168 8.14 - - 1 0.65 - - 169 7.53 
6. ว่างงาน 16 0.78 - - - - - - 16 0.71 
7. ไม่ระบ ุ 48 2.33 1 5.00 3 1.95 - - 52 2.32 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,052 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 556 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน  
387 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 965 คน คิดเป็นร้อยละ 46.78 รองลงมา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 497 คน คิดเป็นร้อยละ 24.09 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 รองลงมา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 และด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ เจ้าของกิจการ และด ารงต าแหน่งผู้บริหารต้น/ หัวหน้างาน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 เท่าๆ กัน และรองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ ผู้จัดการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ตามล าดับ 
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 2.2 ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการในภาพรวม 
 

ประเภทของนายจ้างหรือ 
สถานประกอบการ 

ระดับปรญิญาตร ี
(n=2,063) 

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=20) 

ระดับปรญิญาโท 
(n=154) 

ระดับปรญิญาเอก 
(n=7) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,244) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. หน่วยงานของรัฐ 924 44.79 15 75.00 113 73.38 3 42.86 1,055 47.01 
2. รัฐวิสาหกิจ 70 3.39 - - 5 3.25 - - 75 3.34 
3. บริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว 993 48.13 3 15.00 34 22.07 4 57.14 1,034 46.08 
4. องค์กรทางศาสนา 22 1.07 1 5.00 - - - - 23 1.04 
5. เกษตรกรรม 3 0.15 - - - - - - 3 0.13 
6. มูลนิธิ/ องค์กรการกุศล/ นิตบิุคคล 9 0.44 - - - - - - 9 0.40 
7. ว่างงาน 12 0.58 - - - - - - 12 0.53 
8. ไม่ระบ ุ 30 1.45 1 5.00 2 1.30 - - 33 1.47 

 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ 

จ านวน 1,055 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 1,034 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.34 ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  
993 คน คิดเป็นร้อยละ 48.13 รองลงมาสังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 924 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน  
15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และสังกัดองค์กรทางศาสนา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 113 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 73.38 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 และสังกัดรัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมาสังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ตามล าดับ 
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 2.3 ระยะเวลาที่ปฎิบัตงิานร่วมกับบัณฑติ 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตในภาพรวม 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับบัณฑิต 

ระดับปริญญาตร ี
(n=2,063) 

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (n=20) 

ระดับปริญญาโท 
(n=154) 

ระดับปริญญาเอก 
(n=7) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,244) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 6 เดือน 139 6.74 - - 8 5.19 1 14.29 148 6.60 
2. 6 เดือน - 1 ป ี 139 6.74 1 5.00 10 6.49 - - 150 6.68 
3. มากกว่า 1 ปี 1,751 84.88 18 90.00 134 87.02 6 85.71 1,909 85.07 
4. ไม่ระบ ุ 34 1.64 1 5.00 2 1.30 - - 37 1.65 

จากตารางที่ 6 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 1,909 คน  
คิดเป็นร้อยละ 86.18 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 1,751 คน คิดเป็นร้อยละ 84.88 
รองลงมาน้อยกว่า 6 เดือนและ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 เท่าๆ กัน ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 87.02 รองลงมา 
6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 และน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และน้อยกว่า  
6 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 
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3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
 3.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
 3.1.1 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 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=215) 

4.53 0.52 มาก
ที่สุด 

4.11 0.70 มาก 4.25 0.68 มาก 4.49 0.60 มาก 4.43 0.63 มาก 4.20 0.66 มาก 4.47 0.65 มาก 4.35 0.54 มาก 

ศึกษาศาสตร์* 
(n=244) 

4.60 0.44 มาก
ที่สุด 

4.29 0.56 มาก 4.37 0.54 มาก 4.62 0.45 มาก
ที่สุด 

4.61 0.46 มาก
ที่สุด 

4.33 0.52 มาก 4.59 0.55 มาก
ที่สุด 

4.49 0.42 มาก 

วิทยาการจัดการ 
(n=817) 

4.53 0.49 มาก
ที่สุด 

4.15 0.61 มาก 4.27 0.57 มาก 4.54 0.50 มาก
ที่สุด 

4.56 0.52 มาก
ที่สุด 

4.14 0.63 มาก 4.44 0.59 มาก 4.38 0.46 มาก 

นิติศาสตร์* 
(n=222) 

4.48 0.61 มาก 4.17 0.67 มาก 4.27 0.67 มาก 4.44 0.66 มาก 4.39 0.67 มาก 4.22 0.67 มาก 4.47 0.62 มาก 4.36 0.55 มาก 

วิทยาศาสตร์*
สุขภาพ(n=200) 

4.52 0.51 มาก
ที่สุด 

4.16 0.57 มาก 4.21 0.59 มาก 4.53 0.53 มาก
ที่สุด 

4.51 0.51 มาก
ที่สุด 

4.19 0.56 มาก 4.47 0.57 มาก 4.37 0.46 มาก 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=18) 

4.48 0.54 มาก 3.98 0.79 มาก 4.29 0.61 มาก 4.29 0.65 มาก 4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

4.28 0.52 มาก 4.28 0.79 มาก 4.30 0.56 มาก 
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ตารางที่ 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=111) 

4.48 0.58 มาก 4.06 0.71 มาก 4.11 0.74 มาก 4.43 0.58 มาก 4.40 0.64 มาก 3.86 0.81 มาก 4.40 0.67 มาก 4.25 0.56 มาก 

รัฐศาสตร์* 
(n=120) 

4.45 0.66 มาก 4.10 0.70 มาก 4.21 0.71 มาก 4.46 0.68 มาก 4.43 0.65 มาก 4.03 0.83 มาก 4.45 0.69 มาก 4.31 0.62 มาก 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=194) 

4.47 0.55 มาก 4.14 0.64 มาก 4.23 0.62 มาก 4.47 0.58 มาก 4.47 0.57 มาก 4.12 0.68 มาก 4.45 0.61 มาก 4.34 0.51 มาก 

นิเทศศาสตร์* 
(n=45) 

4.58 0.53 มาก
ที่สุด 

4.26 0.64 มาก 4.39 0.66 มาก 4.50 0.55 มาก
ที่สุด 

4.63 0.49 มาก
ที่สุด 

4.38 0.62 มาก 4.55 0.54 มาก
ที่สุด 

4.47 0.48 มาก 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย*ี 
(n=46) 

4.43 0.43 มาก 4.15 0.57 มาก 4.23 0.61 มาก 4.38 0.54 มาก 4.34 0.57 มาก 4.04 0.62 มาก 4.43 0.61 มาก 4.29 0.48 มาก 

พยาบาลศาสตร ์
(n=12) 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 

4.69 0.46 มาก
ที่สุด 

4.83 0.34 มาก
ที่สุด 

4.92 0.29 มาก
ที่สุด 

4.78 0.33 มาก
ที่สุด 

4.73 0.41 มาก
ที่สุด 

4.97 0.10 มาก
ที่สุด 

4.82 0.24 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,244) 

4.52 0.52 มาก
ที่สุด 

4.16 0.63 มาก 4.27 0.62 มาก 4.51 0.55 มาก
ที่สุด 

4.51 0.57 มาก
ที่สุด 

4.16 0.65 มาก 4.47 0.61 มาก 4.37 0.49 มาก 

หมายเหต ุ* สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก 
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.37) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.82) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.49) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.47) 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.52) 2) มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ( X =4.51 เท่าๆ กัน) และ 3) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง ( X =4.47) ตามล าดับ 
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3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 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=211) 

4.53 0.52 มาก
ที่สุด 

4.11 0.70 มาก 4.25 0.68 มาก 4.49 0.60 มาก 4.44 0.64 มาก 4.20 0.66 มาก 4.47 0.65 มาก 4.35 0.54 มาก 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=182) 

4.56 0.45 มาก
ที่สุด 

4.25 0.57 มาก 4.33 0.54 มาก 4.59 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.46 มาก
ที่สุด 

4.30 0.53 มาก 4.55 0.55 มาก
ที่สุด 

4.45 0.42 มาก 

วิทยาการจัดการ* 
(n=789) 

4.53 0.49 มาก
ที่สุด 

4.15 0.62 มาก 4.28 0.57 มาก 4.54 0.50 มาก
ที่สุด 

4.56 0.52 มาก
ที่สุด 

4.14 0.63 มาก 4.44 0.59 มาก 4.38 0.46 มาก 

นิติศาสตร์* 
(n=198) 

4.51 0.60 มาก
ที่สุด 

4.17 0.67 มาก 4.28 0.67 มาก 4.47 0.65 มาก 4.41 0.67 มาก 4.24 0.67 มาก 4.50 0.61 มาก
ที่สุด 

4.38 0.54 มาก 

วิทยาศาสตร์*
สุขภาพ (n=191) 

4.53 0.51 มาก
ที่สุด 

4.16 0.58 มาก 4.22 0.59 มาก 4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

4.52 0.50 มาก
ที่สุด 

4.19 0.57 มาก 4.48 0.57 มาก 4.38 0.46 มาก 

เศรษฐศาสตร์* 
(n=12) 

4.40 0.59 มาก 3.86 0.83 มาก 4.25 0.66 มาก 4.25 0.69 มาก 4.44 0.56 มาก 4.31 0.45 มาก 4.19 0.90 มาก 4.25 0.59 มาก 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์ (n=110) 

4.48 0.58 มาก 4.06 0.71 มาก 4.11 0.74 มาก 4.44 0.58 มาก 4.41 0.64 มาก 3.86 0.82 มาก 4.41 0.68 มาก 4.25 0.56 มาก 
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ตารางที่ 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=116) 

4.44 0.67 มาก 4.08 0.70 มาก 4.20 0.72 มาก 4.45 0.68 มาก 4.43 0.65 มาก 4.02 0.84 มาก 4.45 0.70 มาก 4.30 0.63 มาก 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=173) 

4.47 0.55 มาก 4.13 0.65 มาก 4.24 0.62 มาก 4.49 0.58 มาก 4.48 0.58 มาก 4.11 0.68 มาก 4.44 0.62 มาก 4.34 0.51 มาก 

นิเทศศาสตร์* 
(n=39) 

4.55 0.55 มาก
ที่สุด 

4.18 0.64 มาก 4.32 0.68 มาก 4.46 0.57 มาก 4.62 0.50 มาก
ที่สุด 

4.32 0.64 มาก 4.48 0.55 มาก 4.42 0.49 มาก 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี* 
(n=42) 

4.46 0.39 มาก 4.17 0.59 มาก 4.27 0.60 มาก 4.38 0.56 มาก 4.37 0.58 มาก 4.06 0.63 มาก 4.44 0.61 มาก 4.31 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,063) 

4.52 0.52 มาก
ที่สุด 

4.15 0.64 มาก 4.26 0.62 มาก 4.51 0.55 มาก
ที่สุด 

4.51 0.57 มาก
ที่สุด 

4.15 0.66 มาก 4.46 0.61 มาก 4.37 0.50 มาก 

หมายเหต ุ* สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.37) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.45) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.42) และ 3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ( X =4.38 เท่าๆ กัน) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.52) 2) มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.51 เท่าๆ กัน) และ 3) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
( X =4.46) ตามล าดับ 
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3.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 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=20) 

4.64 0.45 มาก
ที่สุด 

4.37 0.51 มาก 4.41 0.63 มาก 4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

4.60 0.56 มาก
ที่สุด 

4.36 0.61 มาก 4.48 0.69 มาก 4.50 0.52 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=20) 

4.64 0.45 มาก
ที่สุด 

4.37 0.51 มาก 4.41 0.63 มาก 4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

4.60 0.56 มาก
ที่สุด 

4.36 0.61 มาก 4.48 0.69 มาก 4.50 0.52 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลั กษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.50) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.64) 2) มีความรับผิดชอบ (X =4.61) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.60) ตามล าดับ 
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  3.1.4 ระดับปรญิญาโท 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 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 

ศิลปศาสตร์ 
(n=4) 

4.46 0.53 มาก 4.25 0.50 มาก 4.19 0.63 มาก 4.38 0.48 มาก 4.33 0.47 มาก 4.19 0.55 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.33 0.50 มาก 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=40) 

4.77 0.34 มาก
ที่สุด 

4.41 0.50 มาก 4.51 0.50 มาก
ที่สุด 

4.72 0.39 มาก
ที่สุด 

4.74 0.40 มาก
ที่สุด 

4.45 0.46 มาก 4.78 0.47 มาก
ที่สุด 

4.62 0.35 มาก
ที่สุด 

วิทยาการ
จัดการ (n=28) 

4.55 0.44 มาก
ที่สุด 

4.17 0.45 มาก 4.24 0.63 มาก 4.48 0.53 มาก 4.50 0.53 มาก
ที่สุด 

4.30 0.55 มาก 4.36 0.72 มาก 4.37 0.46 มาก 

นิติศาสตร์ 
(n=24) 

4.30 0.65 มาก 4.17 0.67 มาก 4.22 0.65 มาก 4.27 0.72 มาก 4.25 0.68 มาก 4.04 0.65 มาก 4.22 0.66 มาก 4.21 0.58 มาก 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=9) 

4.35 0.54 มาก 4.04 0.48 มาก 4.03 0.48 มาก 4.25 0.57 มาก 4.26 0.64 มาก 4.11 0.44 มาก 4.30 0.56 มาก 4.19 0.41 มาก 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=6) 

4.64 0.43 มาก
ที่สุด 

4.22 0.69 มาก 4.38 0.54 มาก 4.38 0.61 มาก 4.61 0.44 มาก
ที่สุด 

4.21 0.68 มาก 4.44 0.54 มาก 4.41 0.53 มาก 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร*์ (n=1) 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

รัฐศาสตร์* 
(n=3) 

4.56 0.38 มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 มาก
ที่สุด 

4.50 0.50 มาก
ที่สดุ 

4.50 0.43 มาก
ที่สุด 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.17 0.72 มาก 4.44 0.51 มาก 4.48 0.41 มาก 
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ตารางที่ 10 (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=20) 

4.45 0.54 มาก 4.22 0.58 มาก 4.14 0.61 มาก 4.25 0.58 มาก 4.38 0.54 มาก 4.20 0.66 มาก 4.52 0.52 มาก
ที่สุด 

4.31 0.51 มาก 

นิเทศศาสตร์* 
(n=3) 

4.83 0.29 มาก
ที่สุด 

4.78 0.38 มาก
ที่สุด 

4.92 0.14 มาก
ที่สุด 

4.75 0.25 มาก
ที่สุด 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.81 0.22 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(n=4) 

4.17 0.76 มาก 4.00 0.47 มาก 3.81 0.55 มาก 4.38 0.32 มาก 4.08 0.42 มาก 3.88 0.60 มาก 4.33 0.61 มาก 4.09 0.48 มาก 

พยาบาลศาสตร ์
(n=12) 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 

4.69 0.46 มาก
ที่สุด 

4.83 0.34 มาก
ที่สุด 

4.92 0.29 มาก
ที่สุด 

4.78 0.33 มาก
ที่สุด 

4.73 0.41 มาก
ที่สุด 

4.97 0.10 มาก
ที่สุด 

4.82 0.24 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=154) 

4.56 0.51 มาก
ที่สุด 

4.29 0.55 มาก 4.34 0.59 มาก 4.49 0.55 มาก 4.51 0.54 มาก
ที่สุด 

4.30 0.57 มาก 4.53 0.59 มาก
ที่สุด 

4.43 0.48 มาก 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.43) 

  
20 



21 

 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.82) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.81) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.62) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู ่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.56) 2) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.53) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.51) ตามล าดับ  
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3.1.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 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=2) 

4.83 0.24 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

4.13 0.18 มาก 5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.83 0.24 มาก
ที่สุด 

4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.71 0.26 มาก
ที่สุด 

รัฐศาสตร์ 
(n=1) 

4.83 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.75 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.33 0.00 มาก 4.50 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.77 0.00 มาก
ที่สุด 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=1) 

4.45 0.54 มาก 4.22 0.58 มาก 4.14 0.61 มาก 4.25 0.58 มาก 4.38 0.54 มาก 4.20 0.66 มาก 4.52 0.52 มาก
ที่สุด 

4.31 0.51 มาก 

นิเทศศาสตร์ 
(n=3) 

4.83 0.29 มาก
ที่สุด 

4.78 0.38 มาก
ที่สุด 

4.92 0.14 มาก
ที่สุด 

4.75 0.25 มาก
ที่สุด 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.81 0.22 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=7) 

4.74 0.30 มาก
ที่สุด 

4.67 0.38 มาก
ที่สุด 

4.54 0.34 มาก
ที่สุด 

4.86 0.28 มาก
ที่สุด 

4.62 0.40 มาก
ที่สุด 

4.54 0.42 มาก
ที่สุด 

4.95 0.13 มาก
ที่สุด 

4.70 0.25 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =7.81) 2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( X =4.77) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.71) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.95) 2) มีความรับผิดชอบ ( X =4.86) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.74) ตามล าดับ 
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 3.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 

3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ 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=215) 4.50 0.53 มากที่สุด 4.11 0.70 มาก 4.34 0.62 มาก 4.49 0.52 มาก 4.20 0.66 มาก 4.33 0.54 มาก 
ศึกษาศาสตร์* (n=244) 4.61 0.42 มากที่สุด 4.29 0.56 มาก 4.46 0.50 มาก 4.61 0.41 มากที่สุด 4.33 0.52 มาก 4.46 0.43 มาก 
วิทยาการจัดการ (n=817) 4.51 0.45 มากที่สุด 4.15 0.61 มาก 4.34 0.53 มาก 4.52 0.44 มากที่สุด 4.14 0.63 มาก 4.33 0.47 มาก 
นิติศาสตร์* (n=222) 4.47 0.55 มาก 4.17 0.67 มาก 4.36 0.60 มาก 4.46 0.55 มาก 4.22 0.67 มาก 4.34 0.54 มาก 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 
(n=200) 

4.51 0.48 มากที่สุด 4.16 0.57 มาก 4.32 0.53 มาก 4.51 0.46 มากที่สุด 4.19 0.56 มาก 4.34 0.46 มาก 

เศรษฐศาสตร์ (n=18) 4.38 0.59 มาก 3.98 0.79 มาก 4.29 0.65 มาก 4.40 0.56 มาก 4.28 0.52 มาก 4.26 0.58 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร ์(n=111) 4.45 0.53 มาก 4.06 0.71 มาก 4.24 0.66 มาก 4.44 0.52 มาก 3.86 0.81 มาก 4.21 0.58 มาก 
รัฐศาสตร์* (n=120) 4.45 0.63 มาก 4.10 0.70 มาก 4.32 0.66 มาก 4.45 0.62 มาก 4.03 0.83 มาก 4.27 0.63 มาก 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์(n=194) 

4.46 0.51 มาก 4.14 0.64 มาก 4.32 0.56 มาก 4.47 0.51 มาก 4.12 0.68 มาก 4.31 0.52 มาก 

นิเทศศาสตร์* (n=45) 4.55 0.49 มากที่สุด 4.26 0.64 มาก 4.46 0.56 มาก 4.56 0.46 มากที่สุด 4.38 0.62 มาก 4.44 0.50 มาก 
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ตารางที่ 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=46) 

4.42 0.43 มาก 4.15 0.57 มาก 4.32 0.55 มาก 4.40 0.43 มาก 4.04 0.62 มาก 4.27 0.49 มาก 

พยาบาลศาสตร์ (n=12) 4.88 0.21 มากที่สุด 4.69 0.46 มากที่สุด 4.89 0.19 มากที่สุด 4.86 0.20 มากที่สุด 4.86 0.20 มากที่สุด 4.81 0.26 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,244) 4.51 0.49 มากที่สุด 4.16 0.63 มาก 4.35 0.56 มาก 4.51 0.48 มากที่สุด 4.16 0.65 มาก 4.34 0.50 มาก 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

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

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.81) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.46) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์( X =4.44) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.51 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.35) และ 3) ความรู้ และทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.16 เท่าๆ กัน) ตามล าดับ 
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 3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวิชา/ รายการ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์ 
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=211) 4.50 0.53 มากที่สุด 4.11 0.70 มาก 4.34 0.62 มาก 4.49 0.52 มาก 4.20 0.66 มาก 4.33 0.55 มาก 
ศึกษาศาสตร์ (n=182) 4.33 0.55 มาก 4.25 0.57 มาก 4.43 0.49 มาก 4.57 0.41 มากที่สุด 4.30 0.53 มาก 4.42 0.43 มาก 
วิทยาการจัดการ* (n=789) 4.51 0.45 มากที่สุด 4.15 0.62 มาก 4.35 0.52 มาก 4.52 0.44 มากที่สุด 4.14 0.63 มาก 4.33 0.47 มาก 
นิติศาสตร์* (n=198) 4.50 0.54 มากที่สุด 4.17 0.67 มาก 4.37 0.60 มาก 4.48 0.54 มาก 4.24 0.67 มาก 4.36 0.54 มาก 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* (n=191) 4.31 0.50 มาก 4.04 0.48 มาก 4.14 0.45 มาก 4.30 0.49 มาก 4.11 0.44 มาก 4.18 0.41 มาก 
เศรษฐศาสตร์* (n=12) 4.51 0.50 มากที่สุด 4.22 0.69 มาก 4.40 0.54 มาก 4.53 0.49 มากที่สุด 4.21 0.68 มาก 4.38 0.55 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=110) 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 
รัฐศาสตร์* (n=116) 4.92 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.86 0.00 มากที่สุด 4.81 0.00 มากที่สุด 4.50 0.00 มากที่สุด 4.82 0.00 มาก

ที่สุด 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (n=173) 4.40 0.50 มาก 4.22 0.58 มาก 4.30 0.54 มาก 4.40 0.50 มาก 4.20 0.66 มาก 4.30 0.51 มาก 
นิเทศศาสตร์* (n=39) 4.85 0.20 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 4.95 0.08 มากที่สุด 4.81 0.27 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.83 0.18 มาก

ที่สุด 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี (n=42) 4.27 0.56 มาก 4.00 0.47 มาก 4.04 0.54 มาก 4.23 0.53 มาก 3.88 0.60 มาก 4.08 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,063) 4.50 0.49 มากที่สุด 4.15 0.64 มาก 4.34 0.56 มาก 4.50 0.48 มากที่สุด 4.15 0.66 มาก 4.33 0.51 มาก 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.33) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.83) 2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( X =4.82) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.42) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.50 เท่าๆ กัน)  2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.34) และ 3) ความรู้ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.15 เท่าๆ กัน) ตามล าดับ  
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 3.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวิชา/ 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=20) 4.60 0.51 มากที่สุด 4.37 0.51 มาก 4.44 0.64 มาก 4.60 0.51 มากที่สุด 4.36 0.61 มาก 4.47 0.52 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=20) 4.60 0.51 มากท่ีสุด 4.37 0.51 มาก 4.44 0.64 มาก 4.60 0.51 มากท่ีสุด 4.36 0.61 มาก 4.47 0.52 มาก 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.47) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.47) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระ ดับมาก 3 ล าดับแรก คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.60 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา (X =4.44) และ 3) ความรู ้( X =4.37) ตามล าดับ 
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 3.2.4 ระดับปรญิญาโท 
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาโท จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวิชา/ 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 

ศิลปศาสตร์ (n=4) 4.44 0.52 มาก 4.25 0.50 มาก 4.32 0.58 มาก 4.42 0.50 มาก 4.19 0.55 มาก 4.32 0.50 มาก 
ศึกษาศาสตร์ (n=20) 4.76 0.30 มากที่สุด 4.41 0.50 มาก 4.62 0.45 มากที่สุด 4.75 0.31 มากที่สุด 4.45 0.46 มาก 4.60 0.36 มากท่ีสุด 
วิทยาการจัดการ (n=28) 4.49 0.48 มาก 4.17 0.45 มาก 4.29 0.63 มาก 4.49 0.47 มาก 4.30 0.55 มาก 4.35 0.46 มาก 
นิติศาสตร์ (n=24) 4.27 0.62 มาก 4.17 0.67 มาก 4.22 0.59 มาก 4.27 0.61 มาก 4.04 0.65 มาก 4.19 0.58 มาก 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=9) 4.31 0.50 มาก 4.04 0.48 มาก 4.14 0.45 มาก 4.30 0.49 มาก 4.11 0.44 มาก 4.18 0.41 มาก 

เศรษฐศาสตร์ (n=6) 4.51 0.50 มากที่สุด 4.22 0.69 มาก 4.40 0.54 มาก 4.53 0.49 มากที่สุด 4.21 0.68 มาก 4.38 0.55 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์* (n=1) 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 
รัฐศาสตร์* (n=3) 4.51 0.42 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.48 0.46 มาก 4.54 0.40 มากที่สุด 4.17 0.72 มาก 4.45 0.43 มาก 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
(n=20) 

4.40 0.50 มาก 4.22 0.58 มาก 4.30 0.54 มาก 4.40 0.50 มาก 4.20 0.66 มาก 4.30 0.51 มาก 

นิเทศศาสตร์* (n=3) 4.85 0.20 มากที่สุด 4.78 0.38 มากที่สุด 4.95 0.08 มากที่สุด 4.81 0.27 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.83 0.18 มากท่ีสุด 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(n=4) 4.27 0.56 มาก 4.00 0.47 มาก 4.04 0.54 มาก 4.23 0.53 มาก 3.88 0.60 มาก 4.08 0.51 มาก 
พยาบาลศาสตร์ (n=12) 4.88 0.21 มากที่สุด 4.69 0.46 มากที่สุด 4.89 0.19 มากที่สุด 4.86 0.20 มากที่สุด 4.73 0.41 มากที่สุด 4.81 0.26 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=154) 4.53 0.48 มากท่ีสุด 4.29 0.55 มาก 4.42 0.55 มาก 4.53 0.48 มากท่ีสุด 4.30 0.57 มาก 4.41 0.48 มาก 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.41) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนกตามองค์ประกอบ  
5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(X =4.83) 2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.81) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์( X =4.60) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.53 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.42) และ 3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.30) ตามล าดับ 
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 3.2.5 ระดับปรญิญาเอก 
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมของระดับปริญญาเอก จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สาขาวิชา/ 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=2) 4.92 0.11 มากที่สุด 4.67 0.47 มากที่สุด 4.50 0.10 มากที่สุด 4.91 0.13 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 4.70 0.30 มากท่ีสุด 
รัฐศาสตร์ (n=1) 4.92 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.86 0.00 มากที่สุด 4.81 0.00 มากที่สุด 4.50 0.00 มากที่สุด 4.82 0.00 มากท่ีสุด 
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ (n=1) 

4.54 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 4.57 0.00 มากที่สุด 4.50 0.00 มากที่สุด 4.00 0.00 มาก 4.32 0.00 มาก 

นิเทศศาสตร์ (n=3) 4.82 0.31 มากที่สุด 4.78 0.19 มากที่สุด 4.86 0.14 มากที่สุด 4.79 0.36 มากที่สุด 4.75 0.25 มากที่สุด 4.80 0.23 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=7) 4.82 0.23 มากท่ีสุด 4.67 0.38 มากท่ีสุด 4.71 0.20 มากท่ีสุด 4.79 0.25 มากท่ีสุด 4.54 0.42 มากท่ีสุด 4.71 0.25 มากท่ีสุด 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) สาขาวิชารัฐศาสตร ์( X =4.82) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.80) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.70) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.82) 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.79) และ 3) ทักษะทางปัญญา ( X =4.71) ตามล าดับ  
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4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
 4.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
 4.1.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 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=215) 

4.64 0.49 มาก
ที่สุด 

4.47 0.60 มาก 4.52 0.56 มาก
ที่สุด 

4.65 0.51 มาก
ที่สุด 

4.61 0.53 มาก
ที่สุด 

4.46 0.60 มาก 4.63 0.53 มาก
ที่สุด 

4.57 0.49 มาก
ที่สุด 

ศึกษาศาสตร์* 
(n=244) 

4.74 0.41 มาก
ที่สุด 

4.59 0.52 มาก
ที่สุด 

4.63 0.46 มาก
ที่สุด 

4.73 0.42 มาก
ที่สุด 

4.75 0.41 มาก
ที่สุด 

4.60 0.53 มาก
ที่สุด 

4.73 0.49 มาก
ที่สุด 

4.68 0.41 มาก
ที่สุด 

วิทยาการจัดการ 
(n=817) 

4.71 0.45 มาก
ที่สุด 

4.52 0.58 มาก
ที่สุด 

4.59 0.54 มาก
ที่สุด 

4.69 0.47 มาก
ที่สุด 

4.70 0.49 มาก
ที่สุด 

4.53 0.59 มาก
ที่สุด 

4.66 0.52 มาก
ที่สุด 

4.63 0.46 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร์* 
(n=222) 

4.66 0.59 มาก
ที่สุด 

4.55 0.59 มาก
ที่สุด 

4.57 0.66 มาก
ที่สุด 

4.66 0.62 มาก
ที่สุด 

4.63 0.63 มาก
ที่สุด 

4.56 0.60 มาก
ที่สุด 

4.64 0.64 มาก
ที่สุด 

4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
(n=200) 

4.69 0.42 มาก
ที่สุด 

4.55 0.52 มาก
ที่สุด 

4.59 0.50 มาก
ที่สุด 

4.66 0.44 มาก
ที่สุด 

4.70 0.45 มาก
ที่สุด 

4.56 0.53 มาก
ที่สุด 

4.65 0.48 มาก
ที่สุด 

4.63 0.42 มาก
ที่สุด 

เศรษฐศาสตร์ (n=18) 4.51 0.61 มาก
ที่สุด 

4.39 0.72 มาก 4.43 0.65 มาก 4.47 0.64 มาก 4.56 0.52 มาก
ที่สุด 

4.47 0.52 มาก 4.39 0.68 มาก 4.46 0.58 มาก 
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ตารางที่ 17 (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=111) 

4.58 0.56 มาก
ที่สุด 

4.40 0.71 มาก 4.47 0.63 มาก 4.63 0.55 มาก
ที่สุด 

4.58 0.58 มาก
ที่สุด 

4.43 0.75 มาก 4.57 0.66 มาก
ที่สุด 

4.52 0.55 มาก
ที่สุด 

รัฐศาสตร์* 
(n=120) 

4.63 0.50 มาก
ที่สุด 

4.41 0.63 มาก 4.52 0.60 มาก
ที่สุด 

4.63 0.50 มาก
ที่สุด 

4.64 0.56 มาก
ที่สุด 

4.42 0.73 มาก 4.61 0.61 มาก
ที่สุด 

4.55 0.51 มาก
ที่สุด 

เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ (n=194) 

4.65 0.47 มาก
ที่สุด 

4.49 0.58 มาก 4.58 0.52 มาก
ที่สุด 

4.66 0.48 มาก
ที่สุด 

4.66 0.50 มาก
ที่สุด 

4.51 0.65 มาก
ที่สุด 

4.62 0.52 มาก
ที่สุด 

4.60 0.47 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์* 
(n=45) 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.70 0.47 มาก
ที่สุด 

4.66 0.49 มาก
ที่สุด 

4.72 0.46 มาก
ที่สุด 

4.79 0.38 มาก
ที่สุด 

4.67 0.48 มาก
ที่สุด 

4.76 0.41 มาก
ที่สุด 

4.72 0.38 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* (n=46) 

4.71 0.37 มาก
ที่สุด 

4.53 0.48 มาก
ที่สุด 

4.58 0.44 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.55 มาก
ที่สุด 

4.49 0.46 มาก 4.69 0.44 มาก
ที่สุด 

4.61 0.39 มาก
ที่สุด 

พยาบาลศาสตร์ 
(n=12) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.98 0.08 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.97 0.11 มาก
ที่สุด 

4.99 0.03 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,244) 

4.68 0.48 มาก
ที่สุด 

4.52 0.58 มาก
ที่สุด 

4.58 0.55 มาก
ที่สุด 

4.68 0.49 มาก
ที่สุด 

4.68 0.51 มาก
ที่สุด 

4.53 0.60 มาก
ที่สุด 

4.65 0.54 มาก
ที่สุด 

4.62 0.47 มาก
ที่สุด 

 หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก 
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตาม องค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.99) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.72) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.68) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.68 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะการสื่อสารทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.65) และ 3) คิดเป็น 
แก้ปัญหาได้ ( X =4.58) ตามล าดับ  
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 4.1.2 ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาตรี จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
 

สาขาวชิา/ 
รายการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้ คิดเป็น แกป้ัญหาได ้ มีความรับผิดชอบ มมีนุษยสัมพันธ์ด ี
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=211) 

4.65 0.49 มาก
ที่สุด 

4.46 0.61 มาก 4.52 0.56 มาก
ที่สุด 

4.65 0.51 มาก
ที่สุด 

4.61 0.53 มาก
ที่สุด 

4.47 0.60 มาก 4.63 0.54 มาก
ที่สุด 

4.57 0.49 มาก
ที่สุด 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=182) 

4.72 0.43 มาก
ที่สุด 

4.55 0.54 มาก
ที่สุด 

4.61 0.47 มาก
ที่สุด 

4.71 0.43 มาก
ที่สุด 

4.73 0.42 มาก
ที่สุด 

4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

4.71 0.49 มาก
ที่สุด 

4.66 0.42 มาก
ที่สุด 

วิทยาการ
จัดการ* 
(n=789) 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

4.52 0.59 มาก
ที่สุด 

4.58 0.55 มาก
ที่สุด 

4.69 0.47 มาก
ที่สุด 

4.69 0.50 มาก
ที่สุด 

4.52 0.59 มาก
ที่สุด 

4.65 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.46 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร์* 
(n=198) 

4.66 0.60 มาก
ที่สุด 

4.55 0.59 มาก
ที่สุด 

4.57 0.67 มาก
ที่สุด 

4.66 0.62 มาก
ที่สุด 

4.62 0.64 มาก
ที่สุด 

4.57 0.59 มาก
ที่สุด 

4.64 0.65 มาก
ที่สุด 

4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ* 
(n=191) 

4.69 0.42 มาก
ที่สุด 

4.55 0.52 มาก
ที่สุด 

4.59 0.50 มาก
ที่สุด 

4.67 0.44 มาก
ที่สุด 

4.70 0.45 มาก
ที่สุด 

4.56 0.53 มาก
ที่สุด 

4.66 0.48 มาก
ที่สุด 

4.63 0.42 มาก
ที่สุด 

เศรษฐศาสตร์* 
(n=12) 

4.42 0.66 มาก 4.31 0.73 มาก 4.31 0.69 มาก 4.38 0.69 มาก 4.47 0.56 มาก 4.40 0.54 มาก 4.31 0.73 มาก 4.37 0.61 มาก 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร ์(n=110) 

4.57 0.56 มาก
ที่สุด 

4.40 0.71 มาก 4.46 0.63 มาก 4.62 0.55 มาก
ที่สุด 

4.57 0.58 มาก
ที่สุด 

4.42 0.76 มาก 4.57 0.66 มาก
ที่สุด 

4.52 0.55 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 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=116) 

4.64 0.50 มาก
ที่สุด 

4.41 0.64 มาก 4.51 0.60 มาก
ที่สุด 

4.64 0.50 มาก
ที่สุด 

4.64 0.56 มาก
ที่สุด 

4.42 0.73 มาก 4.62 0.61 มาก
ที่สุด 

4.55 0.51 มาก
ที่สุด 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=173) 

4.65 0.48 มาก
ที่สุด 

4.47 0.58 มาก 4.57 0.53 มาก
ที่สุด 

4.66 0.49 มาก
ที่สุด 

4.65 0.51 มาก
ที่สุด 

4.50 0.66 มาก
ที่สุด 

4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

4.59 0.48 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์* 
(n=39) 

4.73 0.47 มาก
ที่สุด 

4.65 0.49 มาก
ที่สุด 

4.61 0.51 มาก
ที่สุด 

4.68 0.48 มาก
ที่สุด 

4.77 0.40 มาก
ที่สุด 

4.63 0.50 มาก
ที่สุด 

4.72 0.43 มาก
ที่สุด 

4.69 0.39 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* (n=42) 

4.73 0.37 มาก
ที่สุด 

4.53 0.49 มาก
ที่สุด 

4.58 0.45 มาก
ที่สุด 

4.67 0.46 มาก
ที่สุด 

4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

4.49 0.47 มาก 4.70 0.44 มาก
ที่สุด 

4.61 0.40 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,063) 

4.68 0.48 มาก
ที่สุด 

4.51 0.59 มาก
ที่สุด 

4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

4.67 0.52 มาก
ที่สุด 

4.52 0.61 มาก
ที่สุด 

4.64 0.54 มาก
ที่สุด 

4.61 0.47 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =4.69) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.66) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( X =4.63) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.68) 2) มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.67 เท่าๆ กัน) และ 3) ทักษะการสื่อสารทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  
( X =4.64) ตามล าดับ 
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4.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 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=20) 

4.70 0.49 มาก
ที่สุด 

4.65 0.48 มาก
ที่สุด 

4.61 0.50 มาก
ที่สุด 

4.71 0.49 มาก
ที่สุด 

4.73 0.49 มาก
ที่สุด 

4.66 0.47 มาก
ที่สุด 

4.60 0.63 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=20) 

4.70 0.49 มาก
ที่สุด 

4.65 0.48 มาก
ที่สุด 

4.61 0.50 มาก
ที่สุด 

4.71 0.49 มาก
ที่สุด 

4.73 0.49 มาก
ที่สุด 

4.66 0.47 มาก
ที่สุด 

4.60 0.63 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง  
ในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.67) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.67) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.73) 2) มีความรับผิดชอบ ( X =4.71) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม (X =4.70) ตามล าดับ 
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4.1.4 ระดับปริญญาโท 
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาโท 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=4) 

4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.44 0.66 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.44 0.66 มาก 4.50 0.58 มาก
ที่สุด 

4.48 0.60 มาก 

ศึกษาศาสตร์ 
(n=40) 

4.86 0.28 มาก
ที่สุด 

4.79 0.35 มาก
ที่สุด 

4.75 0.39 มาก
ที่สุด 

4.83 0.33 มาก
ที่สุด 

4.84 0.31 มาก
ที่สุด 

4.76 0.41 มาก
ที่สุด 

4.88 0.32 มาก
ที่สุด 

4.82 0.29 มาก
ที่สุด 

วิทยาการ
จัดการ (n=28) 

4.87 0.32 มาก
ที่สุด 

4.70 0.51 มาก
ที่สุด 

4.75 0.41 มาก
ที่สุด 

4.85 0.32 มาก
ที่สุด 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

4.79 0.43 มาก
ที่สุด 

4.79 0.36 มาก
ที่สุด 

นิติศาสตร์ 
(n=24) 

4.66 0.55 มาก
ที่สุด 

4.55 0.61 มาก
ที่สุด 

4.59 0.55 มาก
ที่สุด 

4.67 0.57 มาก
ที่สุด 

4.73 0.47 มาก
ที่สุด 

4.48 0.63 มาก 4.67 0.56 มาก
ที่สุด 

4.62 0.52 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (n=9) 

4.63 0.48 มาก
ที่สุด 

4.59 0.55 มาก
ที่สุด 

4.67 0.45 มาก
ที่สุด 

4.44 0.45 มาก 4.56 0.47 มาก
ที่สุด 

4.56 0.58 มาก
ที่สุด 

4.52 0.50 มาก
ที่สุด 

4.57 0.44 มาก
ที่สุด 

เศรษฐศาสตร์ 
(n=6) 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.56 0.72 มาก
ที่สุด 

4.67 0.52 มาก
ที่สุด 

4.67 0.54 มาก
ที่สุด 

4.72 0.44 มาก
ที่สุด 

4.63 0.49 มาก
ที่สุด 

4.56 0.58 มาก
ที่สุด 

4.64 0.53 มาก
ที่สุด 

มนุษยนิเวศ-
ศาสตร์* (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 
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ตารางที่ 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 

รัฐศาสตร์* 
(n=3) 

4.28 0.63 มาก 4.33 0.58 มาก 4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.33 0.58 มาก 4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.25 0.66 มาก 4.33 0.58 มาก 4.41 0.54 มาก 

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
(n=20) 

4.70 0.36 มาก
ที่สุด 

4.67 0.51 มาก
ที่สุด 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

4.70 0.43 มาก
ที่สุด 

4.72 0.41 มาก
ที่สุด 

4.61 0.56 มาก
ที่สุด 

4.80 0.35 มาก
ที่สุด 

4.70 0.38 มาก
ที่สุด 

นิเทศศาสตร์* 
(n=3) 

4.78 0.38 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.92 0.14 มาก
ที่สุด 

4.83 0.29 มาก
ที่สุด 

4.78 0.38 มาก
ที่สุด 

4.83 0.29 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.88 0.21 มาก
ที่สุด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (n=4) 

4.46 0.39 มาก 4.50 0.43 มาก
ที่สุด 

4.63 0.43 มาก
ที่สุด 

4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

4.50 0.35 มาก
ที่สุด 

4.58 0.42 มาก
ที่สุด 

4.60 0.38 มาก
ที่สุด 

พยาบาลศาสตร ์ 
(n=12) 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.98 0.08 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.97 0.11 มาก
ที่สุด 

4.99 0.03 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(n=2,613) 

4.76 0.40 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.72 0.44 มาก
ที่สุด 

4.75 0.42 มาก
ที่สุด 

4.77 0.39 มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 มาก
ที่สุด 

4.73 0.39 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.73) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ  
7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ( X =5.00) 2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.99) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (X =4.88) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.77) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  ( X =4.76 เท่าๆ กัน) และ 3) มีความรับผิดชอบ  
( X =4.75) ตามล าดับ 
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 4.1.5 ระดับปรญิญาเอก 
ตารางที่ 21 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาเอก 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=2) 

4.75 0.35 มาก
ที่สุด 

4.33 0.94 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.88 0.18 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

4.71 0.41 มาก
ที่สุด 

รัฐศาสตร์ 
(n=1) 

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

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ 
(n=1) 

4.33 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.50 0.00 มาก
ที่สุด 

4.50 0.00 มาก
ที่สุด 

4.33 0.00 มาก 4.25 0.00 มาก 4.33 0.00 มาก 4.32 0.00 มาก 

นิเทศศาสตร์ 
(n=3) 

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=7) 

4.81 0.31 มาก
ที่สุด 

4.61 0.61 มาก
ที่สุด 

4.75 0.42 มาก
ที่สุด 

4.88 0.21 มาก
ที่สุด 

4.89 0.27 มาก
ที่สุด 

4.71 0.46 มาก
ที่สุด 

4.89 0.27 มาก
ที่สุด 

4.79 0.33 มาก
ที่สุด 

หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.79) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน  
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =5.00) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.71) และ 3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ( X =4.71) 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ( X =4.89 เท่าๆ กัน) 2) มีความรับผิดชอบ ( X =4.88) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม  
( X =4.81) ตามล าดับ 
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 4.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 5 ด้าน 
 4.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 22 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 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=215) 4.64 0.47 มากที่สุด 4.47 0.60 มาก 4.57 0.52 มากที่สุด 4.63 0.47 มากที่สุด 4.46 0.60 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 
ศึกษาศาสตร์* (n=244) 4.74 0.39 มากที่สุด 4.59 0.52 มากที่สุด 4.67 0.44 มากที่สุด 4.74 0.39 มากที่สุด 4.60 0.53 มากที่สุด 4.67 0.42 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=817) 4.69 0.43 มากที่สุด 4.52 0.58 มากที่สุด 4.62 0.50 มากที่สุด 4.69 0.43 มากที่สุด 4.53 0.59 มากที่สุด 4.61 0.47 มากที่สุด 
นิติศาสตร์* (n=222) 4.65 0.58 มากที่สุด 4.55 0.59 มากที่สุด 4.60 0.63 มากที่สุด 4.65 0.58 มากที่สุด 4.56 0.60 มากที่สุด 4.60 0.54 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ* (n=200) 4.67 0.40 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด 4.62 0.46 มากที่สุด 4.68 0.40 มากที่สุด 4.56 0.53 มากที่สุด 4.61 0.43 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์ (n=18) 4.47 0.61 มาก 4.39 0.72 มาก 4.41 0.63 มาก 4.49 0.58 มาก 4.47 0.52 มาก 4.45 0.59 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 
(n=111) 

4.59 0.52 มากที่สุด 4.40 0.71 มาก 4.51 0.60 มากที่สุด 4.59 0.51 มากที่สุด 4.43 0.75 มาก 4.50 0.57 มากที่สุด 

รัฐศาสตร์* (n=120) 4.63 0.47 มากที่สุด 4.41 0.63 มาก 4.56 0.54 มากที่สุด 4.63 0.47 มากที่สุด 4.42 0.73 มาก 4.53 0.52 มากที่สุด 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(n=194) 

4.65 0.44 มากที่สุด 4.49 0.58 มาก 4.60 0.48 มากที่สุด 4.65 0.44 มากที่สุด 4.51 0.65 มากที่สุด 4.58 0.48 มากที่สุด 

นิเทศศาสตร์* (n=45) 4.74 0.39 มากที่สุด 4.70 0.47 มากที่สุด 4.70 0.42 มากที่สุด 4.75 0.37 มากที่สุด 4.67 0.48 มากที่สุด 4.71 0.39 มากที่สุด 
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ตารางที่ 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 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* (n=46) 

4.69 0.35 มากที่สุด 4.53 0.48 มากที่สุด 4.63 0.40 มากที่สุด 4.67 0.37 มากที่สุด 4.49 0.46 มาก 4.60 0.38 มากที่สุด 

พยาบาลศาสตร์ (n=12) 4.99 0.02 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.97 0.09 มากที่สุด 4.99 0.02 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.99 0.03 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,244) 4.67 0.45 มากที่สุด 4.52 0.58 มากที่สุด 4.61 0.51 มากที่สุด 4.67 0.45 มากที่สุด 4.53 0.60 มากที่สุด 4.60 0.48 มากที่สุด 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  จ าแนก 
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์(X =4.99) 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์( X =4.71) และ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (X =4.67) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.67 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.61) และ 3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.53) ตามล าดับ 
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 4.2.2 ระดับปรญิญาตร ี
ตารางที่ 23 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาตรี 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=211) 4.64 0.47 มากที่สุด 4.46 0.61 มาก 4.57 0.52 มากที่สุด 4.64 0.47 มากที่สุด 4.47 0.60 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 
ศึกษาศาสตร์ (n=182) 4.72 0.40 มากที่สุด 4.55 0.54 มากที่สุด 4.65 0.45 มากที่สุด 4.72 0.39 มากที่สุด 4.56 0.56 มากที่สุด 4.64 0.44 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ* (n=789) 4.69 0.43 มากที่สุด 4.52 0.59 มากที่สุด 4.61 0.50 มากที่สุด 4.69 0.43 มากที่สุด 4.52 0.59 มากที่สุด 4.61 0.47 มากที่สุด 
นิติศาสตร*์ (n=198) 4.65 0.59 มากที่สุด 4.55 0.59 มากที่สุด 4.60 0.65 มากที่สุด 4.65 0.59 มากที่สุด 4.57 0.59 มากที่สุด 4.60 0.54 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* (n=191) 4.68 0.40 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด 4.62 0.46 มากที่สุด 4.68 0.40 มากที่สุด 4.56 0.53 มากที่สุด 4.62 0.43 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์* (n=12) 4.38 0.65 มาก 4.38 0.65 มาก 4.31 0.67 มาก 4.40 0.62 มาก 4.40 0.54 มาก 4.36 0.62 มาก 
มนุษยนิเวศศาสตร์ (n=110) 4.59 0.52 มากที่สุด 4.40 0.71 มาก 4.51 0.60 มากที่สุด 4.58 0.51 มากที่สุด 4.42 0.76 มาก 4.50 0.57 มากที่สุด 
รัฐศาสตร์* (n=116) 4.63 0.47 มากที่สุด 4.41 0.64 มาก 4.56 0.54 มากที่สุด 4.64 0.47 มากที่สุด 4.42 0.73 มาก 4.53 0.52 มากที่สุด 
เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(n=173) 4.64 0.45 มากที่สุด 4.47 0.58 มาก 4.58 0.49 มากที่สุด 4.64 0.45 มากที่สุด 4.50 0.66 มากที่สุด 4.57 0.49 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์ (n=39) 4.71 0.40 มากที่สุด 4.65 0.49 มากที่สุด 4.66 0.44 มากที่สุด 4.73 0.39 มากที่สุด 4.63 0.50 มากที่สุด 4.68 0.40 มากที่สุด 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(n=42) 4.71 0.35 มากที่สุด 4.53 0.49 มากที่สุด 4.63 0.40 มากที่สุด 4.68 0.38 มากที่สุด 4.49 0.47 มาก 4.61 0.39 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=2,063) 4.67 0.46 มากที่สุด 4.51 0.59 มากที่สุด 4.60 0.52 มากที่สุด 4.67 0.45 มากที่สุด 4.52 0.61 มากที่สุด 4.59 0.48 มากที่สุด 
 หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(X =4.68) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์( X =4.64) และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ( X =4.62) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.67 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.60) และ 3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.52) ตามล าดับ 
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 4.2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 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=20) 4.68 0.50 มากที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 4.61 0.53 มากที่สุด 4.69 0.49 มากที่สุด 4.66 0.47 มากที่สุด 4.66 0.48 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=20) 4.68 0.50 มากที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 4.61 0.53 มากที่สุด 4.69 0.49 มากที่สุด 4.66 0.47 มากที่สุด 4.66 0.48 มากที่สุด 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง 
ในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.66) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.69) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.68) และ 3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X =4.66) ตามล าดับ 
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 4.2.4 ระดับปรญิญาโท 
ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ 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 

ศิลปศาสตร์ (n=4) 4.50 0.58 มากที่สุด 4.50 0.58 มากที่สุด 4.46 0.62 มาก 4.50 0.58 มากที่สุด 4.44 0.66 มาก 4.48 0.60 มาก 
ศึกษาศาสตร์ (n=40) 4.85 0.27 มากที่สุด 4.79 0.35 มากที่สุด 4.81 0.33 มากที่สุด 4.85 0.27 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.81 0.30 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ (n=28) 4.84 0.32 มากที่สุด 4.70 0.51 มากที่สุด 4.77 0.40 มากที่สุด 4.84 0.32 มากที่สุด 4.75 0.43 มากที่สุด 4.78 0.37 มากที่สุด 
นิติศาสตร์ (n=24) 4.66 0.52 มากที่สุด 4.55 0.61 มากที่สุด 4.62 0.54 มากที่สุด 4.68 0.50 มากที่สุด 4.48 0.63 มาก 4.60 0.54 มากที่สุด 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n=9) 4.55 0.44 มากที่สุด 4.59 0.55 มากที่สุด 4.60 0.44 มากที่สุด 4.55 0.42 มากที่สุด 4.56 0.58 มากที่สุด 4.57 0.46 มากที่สุด 
เศรษฐศาสตร์ (n=6) 4.65 0.51 มากที่สุด 4.56 0.72 มากที่สุด 4.62 0.54 มากที่สุด 4.67 0.49 มากที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 4.62 0.55 มากที่สุด 
มนุษยนิเวศศาสตร์* (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 
รัฐศาสตร์* (n=3) 4.31 0.60 มาก 4.33 0.58 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 4.38 0.56 มาก 4.25 0.66 มาก 4.36 0.57 มาก 
เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(n=20) 4.72 0.33 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 4.74 0.38 มากที่สุด 4.72 0.34 มากที่สุด 4.61 0.56 มากที่สุด 4.69 0.38 มากที่สุด 
นิเทศศาสตร์* (n=3) 4.85 0.27 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.95 0.08 มากที่สุด 4.83 0.29 มากที่สุด 4.83 0.29 มากที่สุด 4.89 0.19 มากที่สุด 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(n=4) 4.58 0.35 มากที่สุด 4.50 0.43 มากที่สุด 4.61 0.43 มากที่สุด 4.61 0.36 มากที่สุด 4.50 0.35 มากที่สุด 4.56 0.37 มากที่สุด 
พยาบาลศาสตร์ (n=12) 4.99 0.02 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.97 0.09 มากที่สุด 4.99 0.02 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.99 0.03 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (n=154) 4.76 0.38 มากที่สุด 4.69 0.48 มากที่สุด 4.74 0.41 มากที่สุด 4.76 0.37 มากที่สุด 4.67 0.49 มากที่สุด 4.73 0.40 มากที่สุด 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.73) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ( X =5.00) 2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( X =4.99) และ 3) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์( X =4.89) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.76 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.74) และ 3) ความรู้ (X =4.69) 
ตามล าดับ 
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 4.2.5 ระดับปริญญาเอก 
ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตในภาพรวมของระดับปริญญาเอก 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=2) 

4.85 0.22 มากที่สุด 4.33 0.94 มาก 4.71 0.40 มากที่สุด 4.88 0.18 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 4.65 0.49 มากที่สุด 

รัฐศาสตร์ (n=1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เกษตรและสหกรณ์
(n=1) 

4.38 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 4.43 0.00 มาก 4.38 0.00 มาก 4.25 0.00 มาก 4.29 0.00 มาก 

นิเทศศาสตร์ (n=3) 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=7) 4.85 0.26 มากที่สุด 4.61 0.61 มากที่สุด 4.81 0.30 มากที่สุด 4.85 0.26 มากที่สุด 4.71 0.46 มากที่สุด 4.77 0.36 มากที่สุด 
หมายเหตุ * สาขาวิชาที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.77) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต  จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( X =5.00) 2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ( X =4.65) และ 3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ( X =4.29) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( X =4.85 เท่าๆ กัน) 2) ทักษะทางปัญญา ( X =4.81) และ 3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.71) ตามล าดับ 
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5. คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตในภาพรวม 
 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี

(n=2,063) 
ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต (n=20) 
ระดับปรญิญาโท 

(n=154) 
ระดับปรญิญาเอก 

(n=7) 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

(n=2,244) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 372 18.03 4 20.00 22 14.29 1 14.29 399 17.78 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 321 15.56 3 15.00 16 10.37 1 14.29 341 15.20 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 245 11.86 1 5.00 23 14.94 2 28.57 271 12.08 
4. มีความรับผิดชอบ 553 26.81 7 35.00 53 34.42 2 28.57 615 27.41 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 132 6.40 - - 6 3.90 - - 138 6.15 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 62 3.01 4 20.00 4 2.60 1 14.29 71 3.15 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาคน้ควา้ได้ดว้ยตัวเอง 311 15.08 - - 24 15.58 - - 335 14.93 
8. ไม่ระบ ุ 67 3.25 1 5.00 6 3.90 - - 74 3.30 
 
 จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด   
3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 และ 3) มีความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์ จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 26.81 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน  
321 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 เท่าๆ กัน และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 2) มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุด เด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 2 ล าดับ คือ  
1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความรับผิดชอบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เท่าๆ กัน 2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ และมีความสามารถ 
ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่าๆ กัน ตามล าดับ 
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6. คุณลักษณะที่เป็นจดุด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางที่ 28 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตในภาพรวม 

 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี

(n=2,063) 
ระดบัประกาศนยีบตัร
บัณฑิต (n=20) 

ระดับปรญิญาโท 
(n=154) 

ระดับปรญิญาเอก 
(n=7) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,244) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 32 1.55 - - - - - - 32 1.43 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 222 10.76 2 10.00 22 14.29 - - 246 10.96 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 136 6.59 1 5.00 14 9.09 - - 151 6.73 
4. มีความรับผิดชอบ 47 2.28 1 5.00 - - - - 48 2.14 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 92 4.46 - - 8 5.19 - - 100 4.46 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 385 18.67 5 25.00 29 18.83 1 14.29 420 18.72 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นควา้ได้ดว้ยตัวเอง 151 7.32 2 10.00 12 7.79 - - 165 7.35 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 961 46.58 9 45.00 69 44.81 6 85.71 1,045 46.56 
9. ไม่ระบ ุ 37 1.79 - - - - - - 37 1.65 
 

 จากตารางที่ 28 เมือ่พิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากที่สุด 
3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 1,045 คน คิดเป็นร้อยละ 46.56 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 420 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.72 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิ ตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 961 คน คิดเป็นร้อยละ 45.58 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 และ  
3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนขอ งบัณฑิตมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และ 3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ และมีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 เท่าๆ กัน ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83 และ  
3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต มากที่สุด 2 ล าดับ คือ 1) ไม่มี 
จุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และ 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 

 

55 



56 

 
 

7. คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางที่ 29 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี

(n=2,063) 
ระดบัประกาศนียบตัร
บัณฑิต (n=20) 

ระดับปรญิญาโท 
(n=154) 

ระดับปรญิญาเอก 
(n=7) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
(n=2,244) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 376 18.23 5 25.00 23 14.94 2 28.56 406 18.09 
2. มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 415 20.12 3 15.00 36 23.38 1 14.29 455 20.28 
3. คิดเป็น แก้ปัญหาได ้ 490 23.75 4 20.00 44 28.57 3 42.86 541 24.11 
4. มีความรับผิดชอบ 490 23.75 7 35.00 30 19.48 - - 527 23.48 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 97 4.70 - - 2 1.30 - - 99 4.41 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 109 5.28 1 5.00 12 7.79 - - 122 5.44 
7. มีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นควา้ได้ด้วยตัวเอง 35 1.70 - - 3 1.94 1 14.29 39 1.74 
8. ไม่ระบ ุ 51 2.47 - - 4 2.60 - - 55 2.45 
 
 จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11 2) มีความรับผิดชอบ จ านวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48 และ  
3) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28 ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความรับผิดชอบ จ านวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 เท่าๆ กัน 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 415 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.12 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 3) คิดเป็น 
แก้ปัญหาได้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาโท พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38 และ 3) มีความรับผิดชอบ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับปริญญาเอก พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.56  และ 3) มีความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์ และทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่าๆ กัน ตามล าดับ  
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8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต  จ าแนก 
ตามระดับการศึกษา 

8.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
8.1.1  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ (n=13) 
8.1.2 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=9) 
8.1.3 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=8) 
8.1.4 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้และมีประสบการณ์  (n=7) 
8.1.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม  (n=7) 
8.1.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=6) 
8.1.7 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถ

ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองได้ (n=4) 
8.1.8 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้  (n=3) 
8.1.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร  (n=3) 
8.1.10 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  (n=3) 
8.1.11 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน (n=3) 
8.1.12 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  (n=2) 
8.1.13 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม (n=2) 
8.1.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบ (n=2) 
8.1.15 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยครบทุกด้าน  (n=2) 
8.1.16 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ (n=2) 
8.1.17 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม  (n=2) 
8.1.18 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสื่อสาร (n=2) 
8.1.19 ควรจัดอาจารย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจไปแนะแนวการศึกษาให้กับ

นักศึกษา (n=1) 
8.1.20 ควรปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยให้ทันสมัย (n=1) 
8.1.21 ควรมีเอกสารประกอบชุดวิชาให้นักศึกษา download ให้ครบ 

ทุกวิชา (n=1) 
8.1.22 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยคิดเป็น แก้ปัญหาได้  (n=1) 
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8.1.23 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้ เรียน 
ทุกกลุ่มการศึกษาและฐานะ (n=1) 

8.1.24 มหาวิทยาลัยควรมีงานวิจัยให้นักศึกษาท าควบคู่กับการท างาน
ประจ าเพื่อฝึกระบบคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (n=1) 

8.1.25 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ควรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานศึกษา จ านวน 1 ปี เพื่อนักศึกษาจะได้รับใบประกอบ
วิชาชีพ (n=1) 

8.1.26 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษในระหว่าง 
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
(n=1) 

8.1.27 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมบุคลิกภาพ (n=1) 
8.1.28 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมภาษาจีน (n=1) 
8.1.29 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมภาษาอังกฤษ (n=1) 
8.1.30 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปลี่ยนวิธีการคิดเกรด (n=1) 
8.1.31 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มจ านวนรอบในการสอบ walk in  

exam (n=1) 
8.1.32 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น (n=1) 
8.1.33 อยากให้ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง

กับมหาวิทยาลัยให้สะดวกรวดเร็วขึ้น (n=1) 
 

  8.2 ระดับปริญญาตร ี
8.2.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=9) 
8.2.2 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ (n=7) 
8.2.3 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=6) 
8.2.4 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ (n=6) 
8.2.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม (n=6) 
8.2.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=5) 
8.2.7 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถ

ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองได้ (n=4) 
8.2.8 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน (n=3) 
8.2.9 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม (n=2) 



60 

 
 

8.2.10 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม (n=2) 

8.2.11 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบ (n=2) 
8.2.12 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร (n=2) 
8.2.13 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยครบทุกด้าน (n=2) 
8.2.14 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=2) 
8.2.15 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (n=1) 
8.2.16 ควรจัดอาจารย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจไปแนะแนวการศึกษาให้กับ

นักศึกษา (n=1) 
8.2.17 ควรปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยให้ทันสมัย (n=1) 
8.2.18 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=1) 
8.2.19 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ (n=1) 
8.2.20 ควรมีเอกสารประกอบชุดวิชาให้นักศึกษา download ให้ครบ 

ทุกวิชา (n=1) 
8.2.21 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสื่อสาร (n=1) 
8.2.22 สาขาศึกษาศาสตรค์วรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

จ านวน 1 ปี เพื่อนักศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพ (n=1) 
8.2.23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษในระหว่าง 

การอบรมประสบการณ์วิชาชีพควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (n=1) 
8.2.24 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมบุคลิกภาพ (n=1) 
8.2.25 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมภาษาจีน (n=1) 
8.2.26 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมภาษาอังกฤษ (n=1) 
8.2.27 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปลี่ยนวิธีการคิดเกรด (n=1) 
8.2.28 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มจ านวนรอบในการสอบ walk in  exam (n=1) 
8.2.29 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น (n=1) 
8.2.30 อยากให้ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง

กับมหาวิทยาลัยให้สะดวกรวดเร็วขึ้น (n=1) 
 

8.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8.3.1 ควรปลูกฝังบณัฑิตให้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ (n=1) 
8.3.2 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ (n=1) 
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8.4 ระดับปริญญาโท 
8.4.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ (n=5) 
8.4.2 ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ (n=2) 
8.4.3 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=2) 
8.4.4 ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (n=1) 
8.4.5 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร  (n=1) 
8.4.6 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
8.4.7 ควรปลูกฝังบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ดี (n=1) 
8.4.8 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยคิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=1) 
8.4.9 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ (n=1) 
8.4.10 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสื่อสาร (n=1) 
8.4.11 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
8.4.12 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้ เรียน 

ทุกกลุ่มการศึกษาและฐานะ (n=1) 
8.4.13 มหาวิทยาลัยควรมีงานวิจัยให้นักศึกษาท าควบคู่กับการท างานประจ า

เพื่อฝึกระบบคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (n=1) 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 
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ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 1/2542 
ศฝ.แจ้งวัฒนะ 10214 

ค าแนะน าในการน าแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1. หน้าแรกของแบบสอบถาม ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลส่วนตัวของบัณฑิตก่อนส่งให้
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ขอให้บัณฑิตน าแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตแล้วน าส่งกลับทางไปรษณีย์ 
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม  โดยพับหน้าสุดท้ายท่ีจ่าหน้าซองถึง
มหาวิทยาลัยออกด้านนอกแล้วเย็บเล่มให้เรียบร้อย ส่งคืนทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติด
แสตมป์หรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ โดยสแกน QR-
Code ที่หน้าแรกของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบญัชา/ ผูใ้ช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ค าแนะน าในการตอบ  
 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อยู่ในหน่วยงานของท่านโดย 
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/ ธุรกิจส่วนตวั     อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................... 
 

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

 

 
ท่านสามารถสแกน QR-Code แทนการตอบกลับแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ด้ที่นี่ 

หรือเข้าไปที่ https://goo.gl/forms/2loOP9PRLtrsvUiy1 
ความคิดเห็นของท่านมีความส าคัญกับเรามาก ขอบคุณค่ะ 

ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 
ชื่อสถานที่ท างาน ................................................................................................................................................................................ 
สถานที่ตั้งที่ท างาน............................................................................................................................................................................... 
โทร ..................................................................................................................................................................................................... 
 

https://goo.gl/forms/2loOP9PRLtrsvUiy1
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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. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง           
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

รับ 

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ค าอธิบาย 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อย
ออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรในที่สุด โดย
ทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment) 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-
ศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อนความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการการศึกษา 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการ
ต่ า งๆ  ในการได้มาซึ่ งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต  โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ  AUN.10 Quality 
Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบตัิ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินตอ่ไปนี้ ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร 
ระดับหลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์
ที่ 
ก าหนด 

มีผลการ 
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล 
ดิบ เร่ิมมี 
ระบบ แต่ยัง 
ไม่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ 
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ 
สามารถ/มี 
ผลการ 
วิเคราะห์
การ 
ด าเนินงาน 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้ม 
ผลการ 
ด าเนินงาน 
ของระบบด ี
ท าให้เกิดผล 
เป็นไป/ใน 
ทิศทางตาม 
เป้าหมายที ่
ก าหนด 

4+มีการ 
ด าเนินงาน 
เหนือกว่าที่ 
เกณฑ์ 
ก าหนด 
ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนา 
ระบบ 
 

5+มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 
ในระดับชัน้น าของ 
ประเทศ มีการ 
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนนิงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู ่
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 
 

Excellent 
(Example 
of World 
class 
or 
Leading 
Practices) 
 

*การก าหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกก าหนดอยู่ใน program profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
คะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
 จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ระดับสถาบัน 
คะแนนทีไ่ด้ในระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบนั 
 จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
Diagnostic Questions 

-  อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัตบิัณฑิตที่พงึประสงค ์ของคณะ/สถาบนัคืออะไร มีที่มาอย่างไร 
-  POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่นเสียหรือไม่ อย่างไร 
-  คณะ/ สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย 
-  ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 

อย่างไร 
-  คณะ/ สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (ที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2559) 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน  
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และ 
สายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้ 
 
ประเด็นการประเมินระดบัหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตา่งๆ ต่อไปนี ้

-  การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของคณาจารย์ 
-  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก

อ่ืนๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
-  ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของ
นักศึกษา ฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนว ของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 

2.  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวจิัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนนุ 
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/ บริการวิชาการ 
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3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตา่งๆ ต่อไปนี ้
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบนั 
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ ประโยชน์จากการเป็นศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
- การเพิ่มพูนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบนั/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการ อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นตา่งๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการท างาน/ ความมั่นคงในการท างาน/ ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ ความปลอดภัย/ ความภาคภูมิใจในการท างาน/ ขวัญและก าลงัใจในการปฏบิัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิาน 

5. ข้อมลูป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนนุ อาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการท างาน/ ความมั่นคงในการท างาน/ ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ ความปลอดภัย/ ความภาคภูมิใจในการท างาน/ ขวัญและก าลงัใจในการปฏบิัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิาน 
 

วิธีการประเมิน 
การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ การสัมภาษณ์

การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับหลกัสูตร 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality and Supports 
ข้อย่ อย  AUN 8.4 และ  AUN 8.5 และ  AUN.10 Quality Enhancement ตั้ ง แต่  AUN 10.1 ถึ ง  10.6 เป็ น
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการด าเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสรุปคะแนน
การประเมิน C.12 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่น าคะแนนของแต่ละกลุ่มมาท าการเฉลี่ย 
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ระดับคณะ 
คะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
 จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
หรือ 

คณะท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
ระดับสถาบัน 
คะแนนทีไ่ด้ในระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบนั 
 จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
หรือ 
 คะแนนทีไ่ด้ในระดบัสถาบนั = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้ของทุกคณะในสถาบัน 
หรือ 
 สถาบันท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น  โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็น 
ผู้ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/ สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
- คณะ/ สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  และ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ของคณะ/ สถาบัน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(2559) 
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ภาคผนวก ค 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามสาขาวิชาและหลักสูตร 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 



 

 

  



 

 

สาขาวิชานิติศาสตร ์
1. ภาพรวมของสาขาวิชา 
 1.1 การตอบแบบสอบถาม  
ตารางภาคผนวกที่ 154 จ ำนวนและร้อยละของผู้บงัคับบญัชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับกำรตอบกลับของแบบสอบถำม

ในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

หลักสูตร 
ส่งไป ตอบกลับ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นิติศำสตรบัณฑิต* 1,166 198 16.98 
2. นิติศำสตรมหำบัณฑิต 117 24 20.51 

รวม 1,283 222 17.30 
หมายเหตุ *หลักสูตรที่ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของผุ้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 154 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 
1,283 ฉบับ ตอบกลับ จ ำนวน 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.30 
 

 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 155 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของ

สำขำวิชำ 
 

รายการ (n=222) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 64 28.83 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 44 19.82 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 106 47.75 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.45 
5. เพื่อนร่วมงำน 3 1.35 
6. ไม่ระบ ุ 4 1.80 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 153 68.92 
2. รัฐวิสำหกิจ 6 2.70 
3. บริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว 58 26.13 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 0.90 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิตบิุคคล 1 0.45 
6. ไม่ระบ ุ 2 0.90 
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ตารางภาคผนวกที่ 155 (ต่อ) 
 

รายการ (n=222) จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานร่วมกับบัณฑิต    

1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 18 8.11 
2. 6 เดือน - 1 ปี 17 7.66 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 184 82.88 
4. ไม่ระบ ุ 3 1.35 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 155 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.75 รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83 และ 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 68.92 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน/ 
ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/  
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88 
รองลงมำน้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.66 ตำมล ำดับ 
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 1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก 
และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
   1.3.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 156 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 

ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=222) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.48 0.61 มาก 4.66 0.59 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.61 0.64 มำกที่สุด 4.69 0.61 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.47 0.67 มำก 4.65 0.63 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.40 0.70 มำก 4.61 0.65 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.39 0.73 มำก 4.62 0.65 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.47 0.70 มำก 4.66 0.63 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.54 0.67 มำกที่สุด 4.70 0.61 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.67 มาก 4.55 0.59 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.17 0.74 มำก 4.58 0.61 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.73 มำก 4.50 0.65 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ 4.22 0.71 มำก 4.57 0.64 มำกที่สุด 
3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.27 0.67 มาก 4.57 0.66 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.29 0.71 มำก 4.57 0.71 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.27 0.75 มำก 4.57 0.69 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.22 0.75 มำก 4.55 0.72 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.31 0.74 มำก 4.60 0.68 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.44 0.66 มาก 4.66 0.62 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.53 0.66 มำกที่สุด 4.69 0.63 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.50 0.69 มำกที่สุด 4.67 0.63 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.34 0.74 มำก 4.63 0.67 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.40 0.77 มำก 4.65 0.67 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.39 0.67 มาก 4.63 0.63 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.40 0.71 มำก 4.61 0.66 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.42 0.73 มำก 4.65 0.63 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.35 0.73 มำก 4.63 0.66 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 156 (ต่อ) 
 

รายการ (n=222) 
คุณลักษณะบัณฑติ/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม 

4.22 0.67 มาก 4.56 0.60 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.29 0.68 มำก 4.59 0.60 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.20 0.73 มำก 4.52 0.65 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.21 0.75 มำก 4.56 0.65 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.18 0.76 มำก 4.58 0.64 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง 

4.47 0.62 มาก 4.64 0.64 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.46 0.69 มำก 4.64 0.65 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.48 0.66 มำก 4.63 0.66 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.47 0.68 มำก 4.67 0.66 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.36 0.55 มาก 4.61 0.55 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 156 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.36) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.61) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.54) 2) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.47) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.44) 
ตำมล ำดับ และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.66 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง ( X =4.64) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.63) ตำมล ำดับ 
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   1.3.2 จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 157 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม

ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=222) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.55 มำก 4.65 0.58 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.67 มำก 4.55 0.59 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.36 0.60 มำก 4.60 0.63 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล  

และควำมรับผิดชอบ 
4.46 0.55 มำก 4.65 0.58 มำกที่สุด 

5. ทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4.22 0.67 มำก 4.56 0.60 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.34 0.54 มาก 4.60 0.54 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 157 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.34) และควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.60) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.47) 2) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ ( X =4.46) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.36) ตำมล ำดับ และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.65 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.60) 
และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.56) ตำมล ำดับ 
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 1.4 คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 158 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/  

จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=222) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 50 22.53 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 31 13.96 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 33 14.86 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 50 22.53 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 11 4.95 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 2 0.90 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 40 18.02 
8.  ไม่ระบ ุ 5 2.25 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 158 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53 เท่ำๆ กัน 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล
และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 
จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 ตำมล ำดับ 
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 1.5 คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 159 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ 

จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของสำขำวิชำ 
 

รายการ (n=222) จ านวน ร้อยละ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2 0.90 
2. มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 20 9.01 
3. คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 12 5.41 
4. มีควำมรับผิดชอบ 5 2.25 
5. มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 15 6.75 
6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 35 15.77 
7. ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 20 9.01 
8. ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 108 48.65 
9. ไม่ระบ ุ 5 2.25 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 159 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ 
จุดอ่อน จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง
เหมำะสม จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.01 ตำมล ำดับ 
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 1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ตารางภาคผนวกที่ 160 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของสำขำวิชำ 

 

รายการ (n=222) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 44 19.82 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 52 23.42 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 64 28.84 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 40 18.02 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 8 3.60 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 6 2.70 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 1 0.45 
8.  ไม่ระบ ุ 7 3.15 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 160 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสำขำวิชำ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 
1) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.84 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน  
52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 ตำมล ำดับ  
 

1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.7.1 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีควำมรับผิดชอบ (n=4) 
1.7.2 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีคุณธรรม จริยธรรม (n=4)   
1.7.3 ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลติบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
1.7.4 ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

 (n=1) 
1.7.5 ควรปลูกฝังบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
1.7.6 ควรปลูกฝังบณัฑิตให้เมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
1.7.7 บัณฑิตของมหำวิทยำลัยคิดเปน็ แก้ปัญหำได้ (n=1)   
1.7.8 มหำวิทยำลยัควรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้เข้ำถึงผู้เรียนทุกกลุ่มกำรศึกษำและฐำนะ 

 (n=1) 
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2. ระดับปรญิญาตร ี
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  2.1.1 การตอบแบบสอบถาม 
   เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 1,166 ฉบับ ตอบกลับ 
จ ำนวน 198 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.98 
 

   2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 161 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของ

หลักสูตร 
 

รายการ (n=198) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 55 27.78 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 39 19.70 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 96 48.48 
4. บุคลำกรทำงศำสนำ 1 0.50 
5. เพื่อนร่วมงำน 3 1.52 
6. ไม่ระบ ุ 4 2.02 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 135 68.18 
2. รัฐวิสำหกิจ 4 2.02 
3. บริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว 54 27.27 
4. องค์กรทำงศำสนำ 2 1.01 
5. มูลนิธิ/ องค์กรกำรกุศล/ นิตบิุคคล 1 0.51 
6. ไม่ระบ ุ 2 1.01 

ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน 18 9.08 
2. 6 เดือน - 1 ปี 15 7.58 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 162 81.82 
4. ไม่ระบ ุ 3 1.52 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 161 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 
รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจ
ส่วนตัว จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 
ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมำ 
น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.08 และ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 
ตำมล ำดับ 
 
  2.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบณัฑิต/ พฤติกรรม
ที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช จ าแนกตามองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 162 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 

ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=198) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.60 มากที่สุด 4.66 0.60 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.64 0.63 มำกที่สุด 4.69 0.62 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.49 0.67 มำก 4.65 0.64 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.42 0.70 มำก 4.61 0.66 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.40 0.73 มำก 4.63 0.66 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.50 0.69 มำกที่สุด 4.66 0.63 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.56 0.67 มำกที่สุด 4.70 0.61 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ ์ 4.17 0.67 มาก 4.55 0.59 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.16 0.75 มำก 4.57 0.62 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.12 0.72 มำก 4.51 0.65 มำกที่สุด 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ 4.23 0.71 มำก 4.57 0.63 มำกที่สุด 
3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.28 0.67 มาก 4.57 0.67 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.30 0.71 มำก 4.55 0.72 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.29 0.75 มำก 4.57 0.70 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.25 0.75 มำก 4.56 0.73 มำกที่สุด 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.29 0.75 มำก 4.60 0.69 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 162 (ต่อ) 
 

รายการ (n=198) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

4. มีความรบัผิดชอบ 4.47 0.65 มาก 4.66 0.62 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.56 0.65 มำกที่สุด 4.68 0.64 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.52 0.68 มำกที่สุด 4.67 0.64 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.35 0.75 มำก 4.63 0.67 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.43 0.75 มำก 4.66 0.66 มำกที่สุด 
5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.41 0.67 มาก 4.62 0.64 มากที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.42 0.72 มำก 4.61 0.67 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.43 0.72 มำก 4.65 0.65 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.37 0.72 มำก 4.62 0.68 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม 
4.24 0.67 มาก 4.57 0.59 มากที่สุด 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.31 0.69 มำก 4.59 0.60 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 4.23 0.72 มำก 4.53 0.65 มำกที่สุด 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.23 0.75 มำก 4.57 0.65 มำกที่สุด 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.19 0.77 มำก 4.59 0.64 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง 

4.50 0.61 มากที่สุด 4.64 0.65 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.49 0.69 มำก 4.64 0.66 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.52 0.64 มำกที่สุด 4.62 0.67 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.49 0.67 มำก 4.67 0.67 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.38 0.54 มาก 4.61 0.55 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 162 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.38) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.61) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.51) 
2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง (X =4.50) และ 3) มีควำมรับผิดชอบ (X =4.47) 
ตำมล ำดับ และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ( X =4.66 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง ( X =4.64) และ 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.62) ตำมล ำดับ 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 163 
 
 

ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 
ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=198) 
คุณลักษณะบัณฑิต/ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.54 มำกที่สุด 4.65 0.59 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.67 มำก 4.55 0.59 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.37 0.60 มำก 4.60 0.65 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผิดชอบ 
4.48 0.54 มำก 4.65 0.59 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.24 0.67 มำก 4.57 0.59 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.36 0.54 มาก 4.60 0.54 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 163 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.36) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.60) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บณัฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.50) 
2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.48) และ 3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.37) 
ตำมล ำดับ และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.65 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ 
( X =4.60) และ 3) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( X =4.57) 
ตำมล ำดับ 
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   2.1.4 คุณลักษณะที่เป็นจดุเดน่/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 164 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดเด่น/  

จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=198) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 40 20.20 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 28 14.14 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 30 15.15 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 47 23.74 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 10 5.05 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 2 1.01 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 36 18.18 
8.  ไม่ระบ ุ 5 2.53 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 164 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีควำมรับผิดชอบ จ ำนวน  
47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74 2) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 และ 3) ทักษะ
กำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตำมล ำดับ  
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   2.1.5 คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 165 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ 

จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=198) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2 1.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 18 9.09 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 9 4.55 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 5 2.53 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 14 7.07 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 29 14.65 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 18 9.09 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 98 49.49 
9.  ไม่ระบ ุ 5 2.53 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 165 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 
จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.49 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
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   2.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 166 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=198) จ านวน  ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 38 19.19 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 45 22.73 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 56 28.28 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 37 18.69 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 8 4.04 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 6 3.03 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 1 0.50 
8.  ไม่ระบ ุ 7 3.54 
  
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 166 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.73 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 ตำมล ำดับ  
 
   2.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีคุณธรรม จริยธรรม (n=3) 
2) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีควำมรับผิดชอบ (n=2) 
3) ขอบคุณมหำวิทยำลัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่   

ทุกเวลำ (n=1) 
4) ควรปลูกฝังบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
5) ควรปลูกฝังบณัฑิตให้เมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ (n=1) 
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3. ระดับปริญญาโท 
 3.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

3.1.1 การตอบแบบสอบถาม  
    เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ จัดส่งแบบสอบถำม จ ำนวน 117 ฉบับ ตอบกลับ 
จ ำนวน 24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.51 
 

    3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 167 จ ำนวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปในภำพรวมของ

หลักสูตร 
 

รายการ (n=24) จ านวน ร้อยละ 
ระดับต าแหน่งในองค์กร    

1. ผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร 9 37.50 
2. ผู้บริหำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร 5 20.83 
3. ผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน 10 41.67 
4. ไม่ระบ ุ - - 

ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ    
1. หน่วยงำนของรัฐ 18 75.00 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 8.33 
3. บริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว 4 16.67 
4. ไม่ระบ ุ - - 

ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานร่วมกับบัณฑิต    
1. น้อยกว่ำ 6 เดือน - - 
2. 6 เดือน - 1 ปี 2 8.33 
3. มำกกว่ำ 1 ปี 22 91.67 
4. ไม่ระบ ุ - - 

 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 167 เมื่อพิจำรณำระดับต ำแหน่งในองค์กรในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต้น/ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
รองลงมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง/ เจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บรหิำรระดับกลำง/ ผู้จัดกำร จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำประเภทของนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมำสังกัดบริษัทเอกชน/ ธุรกิจ
ส่วนตัว จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสังกัดรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตำมล ำดับ 
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 เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิต  
ส่วนใหญ่มีระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบัณฑิตมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และ
รองลงมำ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตำมล ำดับ 
 
   3.1.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบณัฑิต/ พฤติกรรม
ที่แสดงออก และความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 
    1) จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย -
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 168 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 

ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 7 ด้ำน 

 

รายการ (n=24) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 4.30 0.65 มาก 4.66 0.55 มากที่สุด 
1.1 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 4.38 0.71 มำก 4.73 0.55 มำกที่สุด 
1.2 มีควำมขยันหมั่นเพยีร 4.33 0.70 มำก 4.64 0.58 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมพอเพียงและมีวินยั 4.21 0.72 มำก 4.64 0.58 มำกที่สุด 
1.4 มีเจตคติที่เหมำะสม 4.29 0.69 มำก 4.59 0.59 มำกที่สุด 
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดี 4.21 0.72 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 4.38 0.65 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
2. มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ 4.17 0.67 มาก 4.55 0.61 มากที่สุด 
2.1 มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่ศึกษำ 4.25 0.61 มำก 4.64 0.58 มำกที่สุด 
2.2 มีควำมรู้รอบในศำสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 4.13 0.85 มำก 4.45 0.67 มำก 
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรประยกุต์ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ 4.13 0.68 มำก 4.55 0.67 มำกที่สุด 
3. คิดเป็น แก้ปญัหาได ้ 4.22 0.65 มาก 4.59 0.55 มากที่สุด 
3.1 มีทักษะในกำรคิดเป็นระบบ 4.25 0.68 มำก 4.73 0.55 มำกที่สุด 
3.2 มีทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ 4.17 0.82 มำก 4.59 0.59 มำกที่สุด 
3.3 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4.04 0.75 มำก 4.45 0.67 มำก 
3.4 ใช้ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได ้ 4.42 0.65 มำก 4.59 0.59 มำกที่สุด 
4. มีความรบัผิดชอบ 4.27 0.72 มาก 4.67 0.57 มากที่สุด 
4.1 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 4.33 0.76 มำก 4.77 0.43 มำกที่สุด 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร 4.38 0.77 มำก 4.73 0.55 มำกที่สุด 
4.3 มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ 4.25 0.68 มำก 4.59 0.67 มำกที่สุด 
4.4 มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ 4.13 0.90 มำก 4.59 0.80 มำกที่สุด 
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ตารางภาคผนวกที่ 168 (ต่อ) 
 

รายการ (n=24) 
คุณลักษณะบัณฑติ/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวงัในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

5. มีมนุษยสัมพันธด์ ี 4.25 0.68 มำก 4.73 0.47 มำกที่สุด 
5.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 4.29 0.69 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
5.2 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 4.29 0.81 มำก 4.73 0.46 มำกที่สุด 
5.3 เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ด ี 4.17 0.76 มำก 4.77 0.43 มำกที่สุด 
6. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 

อย่างเหมาะสม 
4.04 0.65 มาก 4.48 0.63 มาก 

6.1 มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 4.13 0.61 มำก 4.50 0.60 มำกที่สุด 
6.2 มีทักษะกำรใชภ้ำษำ 3.92 0.78 มำก 4.45 0.67 มำก 
6.3 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.04 0.75 มำก 4.45 0.67 มำก 
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์
4.08 0.65 มำก 4.50 0.67 มำกที่สุด 

7. ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง 

4.22 0.66 มาก 4.67 0.56 มากที่สุด 

7.1 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำดว้ยตนเอง 4.21 0.66 มำก 4.64 0.58 มำกที่สุด 
7.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 4.17 0.70 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 
7.3 มีควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพยีร 4.29 0.75 มำก 4.68 0.57 มำกที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.21 0.58 มาก 4.62 0.52 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 168 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.21) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.62) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.30)  
2) มีควำมรับผิดชอบ ( X =4.27) และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.22 เท่ำๆ กัน) ตำมล ำดับ และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ( X =4.67) 2) ควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรศึกษำ
ทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ( X =4.67 เท่ำๆ กัน) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.66) 
ตำมล ำดับ 
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    2) จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 5 ด้าน 
ตารางภาคผนวกที่ 169 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรม 

ที่แสดงออก และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคตในภำพรวมของหลักสูตร 
จ ำแนกตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน 

 

รายการ (n=24) 
คุณลักษณะบัณฑิต/  

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังในอนาคต 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.27 0.62 มำก 4.66 0.52 มำกที่สุด 
2. ควำมรู ้ 4.17 0.67 มำก 4.55 0.61 มำกที่สุด 
3. ทักษะทำงปัญญำ 4.22 0.59 มำก 4.62 0.54 มำกที่สุด 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล 
   และควำมรับผิดชอบ 

4.27 0.61 มำก 4.68 0.50 มำกที่สุด 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.04 0.65 มำก 4.48 0.63 มำก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.19 0.58 มาก 4.60 0.54 มากที่สุด 
 

 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 169 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก ( X =4.19) และควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X =4.60) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิต/ พฤติกรรมที่แสดงออก อยู่ในระดับมำก 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม และทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.27 เท่ำๆ กัน) 2) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.22) และ 3) ควำมรู้  
( X =4.17) ตำมล ำดับ และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในอนำคต อยู่ในระดับมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ  
1) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ( X =4.68) 2) คุณธรรม จริยธรรม ( X =4.66) และ  
3) ทักษะทำงปัญญำ ( X =4.62) ตำมล ำดับ 
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   3.1.4 คุณลักษณะที่เป็นจดุเดน่/ จุดแข็งของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 170 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/  

จุดแข็งของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=13) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 10 41.67 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3 12.50 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 3 12.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 12.50 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 1 4.16 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 4 16.67 
8.  ไม่ระบ ุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 170 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 2) ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง จ ำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 3) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และมีควำมรับผิดชอบ 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เท่ำๆ กัน ตำมล ำดับ 
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    3.1.5 คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 171 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ 

จุดอ่อนของบัณฑิตในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=24) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม - - 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 2 8.33 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 3 12.50 
4.  มีควำมรับผิดชอบ - - 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี 1 4.17 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม 6 25.00 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง 2 8.33 
8.  ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 10 41.67 
9.  ไม่ระบ ุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 171 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน 
จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 2) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตำมล ำดับ 
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   3.1.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางภาคผนวกที่ 172 ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ จ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนในภำพรวมของหลักสูตร 
 

รายการ (n=24) จ านวน ร้อยละ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม 6 25.00 
2.  มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 7 29.17 
3.  คิดเป็น แก้ปัญหำได ้ 8 33.33 
4.  มีควำมรับผิดชอบ 3 12.50 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ด ี - - 
6.  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม - - 
7.  ทักษะกำรศึกษำทำงไกลและสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ดว้ยตนเอง - - 
8.  ไม่ระบ ุ - - 
 
 จำกตำรำงภำคผนวกที่ 172 เมื่อพิจำรณำในหลักสูตร พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำ/ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก คือ 1) คิดเป็น 
แก้ปัญหำได้ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ จ ำนวน 7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.17 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตำมล ำดับ 
 
   3.1.7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 

1) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีควำมรับผิดชอบ (n=2) 
2) ขอบคุณทำงมหำวิทยำลัยที่ผลติบัณฑิตได้มีคุณภำพ (n=1) 
3) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยคิดเปน็ แก้ปัญหำได้ (n=1)  
4) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยมีคุณธรรม จริยธรรม (n=1) 
5) มหำวิทยำลยัควรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้เข้ำถึงผู้เรียนทุกกลุ่มกำรศึกษำและ

ฐำนะ (n=1) 
 



 

 

 






