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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ 3) เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นด้าน
ศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยบัณฑิต 15 คน
ผู้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต 15 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ย ค่ า เฉลี่ย และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากทีส่ ดุ 2) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต
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ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ อุ ดมศึกษาของผู้ใช้บ ัณ ฑิต อยู่ในระดับ มากและมากที่สุด และ 3) ความ
ต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มี 12 และ 15 ลาดับ โดยความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพลาดับแรกของบัณฑิต คือ ความกล้าหาญ และผูใ้ ช้
บัณฑิต คือ ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ต่างๆ
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากทีส่ ดุ 2) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ อุ ดมศึกษาของผู้ใช้บ ัณ ฑิต อยู่ในระดับ มากและมากที่สุด และ 3) ความ
ต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มี 12 และ 15 ลาดับ โดยความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพลาดับแรกของบัณฑิต คือ ความกล้าหาญ และผูใ้ ช้
บัณฑิต คือ ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ต่างๆ
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็ น ศักยภาพ กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
Abstract
The research objectives were to study: 1) the existing and expectation related to potential of
graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF) of graduates; 2) the
existing and expectation related to potential of graduates according to Thai qualification framework for
higher education (TQF) of graduate users; and 3) the need assessment for potential of graduates
according to Thai qualification framework for higher education (TQF). The samples were 15 graduates,
15 graduate users. The instrument was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and
standard deviation.
The research findings were: 1) the existing related to potential of graduates according to Thai
qualification framework for higher education (TQF) of graduates was high and the expectation was
highest; 2) the existing related to potential of graduates according to Thai qualification framework for
higher education (TQF) of graduate users was high and the expectation was highest; and 3) the need
assessment for potential of graduates according to TQF: there were 12 levels for graduates, 15 levels
for graduate users. And the first priority of need assessment for potential of graduate was the bravery,
and graduate users were the ability to leadership in different situations.
Keyword: need assessment, potential, Thai qualification framework for higher education (TQF)
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บทนา
ภ าค วิ ช าการพั ฒ น าท รั พ ยากรม นุ ษ ย์ แ ละชุ ม ช น คณ ะศึ ก ษ าศ าสต ร์ แ ละพั ฒ น ศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้เปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อมศึกษา ในปี พ.ศ. 2549 ที่มุ่งสร้างนักการศึกษาที่มคี วามสามารถในการบูรณาการความรูด้ า้ น
เกษตรและการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเกษตรทีย่ งยื
ั ่ น และมีการปรับปรุงหลั กสูตรมาอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ.
2559 โดยหลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 มีก าหนดครบรอบตามระยะเวลาของการปรับ ปรุง หลัก สูต รในปี
การศึกษา 2563 และจะเปิ ดสอนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในภาคต้นปี การศึกษา 2564 ซึ่งหลักสูตรยังคงมุ่งเน้น
สร้างนั ก การศึก ษาเพื่อ สนับ สนุ น การพัฒ นาการเกษตรและสิ่ง แวดล้อ มแบบองค์รวม โดยพัฒ นาผู้เรีย นที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานและการใช้ชวี ติ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน รวมทัง้ ให้มี
ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่ ป็ นไปตามความต้องการของตลาดงาน รวมถึงรองรับการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากรไทยทีจ่ ะเข้าสู่สงั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควบคู่ไปกับการ
เติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564) ประกอบกับ การพัฒ นาผู้เรีย นตามทิศ ทางยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้า นการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทม่ี เี ป้ าหมายการพัฒนาทีส่ าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุ กมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้
เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มคี วามพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปัญญา มีทกั ษะทีจ่ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 มีนิสยั รัก
การเรีย นรู้แ ละการพัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชีวิต สู่ ก ารเป็ นผู้ ท่ีมีท ัก ษะสูง เป็ นนวัต กร นั ก คิด
ผูป้ ระกอบการเกษตรกรยุคใหม่ (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580)
การพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงความ
ต้องการของตลาดงาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของ
บัณฑิตว่าทัง้ บัณฑิตและผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพเป็ นอย่างไร ดังนัน้ จึงทาการวิจยั
สถาบันเรื่องความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
สิง่ แวดล้อมศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความความทันสมัยและผลิตบัณ ฑิตที่ มี
ศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ความต้องการตลาดงาน และเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพและความคาดหวัง ด้ า นศัก ยภาพของบัณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต
2. เพื่ อ ศึก ษาสภาพและความคาดหวัง ด้ า นศัก ยภาพของบัณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจ าเป็ นด้ า นศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อมศึกษา มุ่งศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจาเป็ น ด้านศักยภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้าน
ทักษะทางปั ญ ญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา ทีเ่ ข้าศึกษาใน
ปี การศึกษา พ.ศ. 2557 จานวน 15 คน และ 2) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา
จานวน 15 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต และ
2) แบบสอบถามสาหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยแบบสอบถามสาหรับบัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ สอบถามเกี่ย วกับ สภาพและความคาดหวัง ด้า นศัก ยภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับอุ ดมศึกษา ในด้านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ด้านความรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญ ญา ด้านทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิด ชอบ และด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิง ตัว เลข การสื่อ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 29 ข้อ มีค่ าความตรงระหว่าง 0.67-1.00 และมีเกณฑ์การให้คะแนน สภาพและความ
คาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต ดังนี้
ให้ 5 คะแนน เมื่อ สภาพ/ ความคาดหวัง อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ให้ 4 คะแนน เมื่อ สภาพ/ ความคาดหวัง อยู่ในระดับมาก
ให้ 3 คะแนน เมื่อ สภาพ/ ความคาดหวัง อยู่ในระดับปานกลาง
ให้ 2 คะแนน เมื่อ สภาพ/ ความคาดหวัง อยู่ในระดับน้อย
ให้ 1 คะแนน เมื่อ สภาพ/ ความคาดหวัง อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้วยการส่งแบบสอบถามแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยให้บณ
ั ฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับเข้ามาในระบบ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละส่วนดังนี้
1. สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของ
บัณฑิต ดังนี้
คะแนน 4.20 - 5.00 หมายความว่า มีสภาพ/ ความคาดหวัง/ ความเหมาะสม ในระดับมากทีส่ ดุ
คะแนน 3.40 - 4.19 หมายความว่า มีสภาพ/ ความคาดหวัง/ ความเหมาะสม ในระดับมาก
คะแนน 2.60 - 3.39 หมายความว่า มีสภาพ/ ความคาดหวัง/ ความเหมาะสม ในระดับปานกลาง
คะแนน 1.80 - 2.59 หมายความว่า มีสภาพ/ ความคาดหวัง/ ความเหมาะสม ในระดับน้อย
คะแนน 1.00 - 1.79 หมายความว่า มีสภาพ/ ความคาดหวัง/ ความเหมาะสม ในระดับน้อยทีส่ ดุ
2. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น ใช้วธิ ี Mean Difference Method (MDF) โดยการหาผลต่างของ
ค่าเฉลีย่ ของความคาดหวัง (I) และค่าเฉลีย่ ของสภาพทีเ่ ป็ นจริง (D) แล้วจัดลาดับความต้องการจาเป็ น ดังสูตร
MDF = I – D
ผลการวิ จยั
การวิจยั ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อมศึกษา มีผลการวิจยั ดังนี้
1. สภาพและความคาดหวัง ด้ า นศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิ ต
ผลการวิจยั พบว่า บัณฑิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สภาพปั จจุบนั ด้านศักยภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. =
0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อรายการ พบว่า สภาพปั จจุ บนั ของศักยภาพที่บณ
ั ฑิตมีอยู่ท่มี คี ่าเฉลี่ยสูงสุด 3
ลาดับ ได้แก่ ลาดับแรก ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน ( = 4.33, S.D. = 0.72) ลาดับสอง ความมีน้ าใจ ( =
4.27, S.D. = 0.70) การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ( = 4.27, S.D. = 0.79) และลาดับสาม ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูร้ ่วมงานทุกกลุ่ม ( = 4.20, S.D. = 0.67) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูอ้ ่นื
( = 4.20, S.D. = 0.67) ส่ ว นความคาดหวั ง ด้ า นศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.26, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
รายการ พบว่า ความคาดหวังของบัณฑิตด้านศักยภาพที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ ลาดับแรก ความมี
น้าใจ ( = 4.60, S.D. = 0.61) ลาดับสอง ความรับผิดชอบในงานและต่อผูอ้ ่นื ( = 4.53, S.D. = 0.49) ความ
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เข้าใจในบทบาทหน้ าที่ตนเองและผู้อ่นื ( = 4.53, S.D. = 0.49) ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน ( = 4.53,
S.D. = 0.49) และลาดับสาม การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ( = 4.47, S.D. = 0.71) ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้ร่วมงานทุ กกลุ่ม ( = 4.47, S.D. = 0.49) ความรู้ ความเข้าใจในงาน ( = 4.47, S.D. = 0.49) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของ
บัณฑิต
สภาพปัจจุบนั
ความคาดหวัง
ข้อ

รายการ

1
2
3
4
5

ความอดทน
ความกล้าหาญ
ความมีน้าใจ
การเห็นประโยชน์สว่ นรวม
ความรับผิดชอบในงานและต่อ
ผูอ้ ่นื
การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
การเห็นความสาคัญของเพื่อน
ร่วมงาน ตนเอง และผูอ้ ่นื

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

4.00
3.47
4.27
4.27
4.00

0.75
0.91
0.70
0.79
0.65

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก

4.13
4.20
4.60
4.47
4.53

0.49
0.54
0.61
0.71
0.49

มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

3.93

0.79

มาก

4.40

0.49

มากทีส่ ดุ

4.13
ความเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ 3.93
ตนเองและผูอ้ ่นื
ความสามารถในการปรับตัว 3.93
การให้ความสาคัญกับงาน
4.00
การแยกแยะเรื่องงานกับเรื่อง 4.07
ส่วนตัว
ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน 4.33
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผูร้ ่วมงานทุกกลุ่ม
4.20
ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
4.20
ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ 3.80
หลักการ ทฤษฎี

0.91
0.88

มากทีส่ ดุ
มาก

4.40
4.53

0.71
0.49

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

0.88
0.75
0.88

มาก
มาก
มาก

4.27
4.33
4.27

0.57
0.59
0.68

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

0.72

มากทีส่ ดุ

4.53

0.49

มากทีส่ ดุ

0.67

มากทีส่ ดุ

4.47

0.49

มากทีส่ ดุ

0.67
0.56

มากทีส่ ดุ
มาก

4.40
4.20

0.80
0.54

มากทีส่ ดุ
มาก
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สภาพปัจจุบนั
ข้อ

รายการ

16
17

ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ความสามารถในการต่ อ ยอด
ความรู้
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้
ความสามารถในการบู ร ณา
การความรู้
ความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

18
19
20
21
22

23

24

25
26
27
28
29

S.D.

ระดับ

4.00
3.73

0.75
0.45

มาก
มาก

3.67

0.97

3.93

3.93

ความสามารถในการสะท้อ น
คิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
3.73
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร
แสดงออกถึ ง ภ าวะผู้ น าใน 3.67
สถานการณ์ทต่ี ่างๆ
ความสามารถในการจัด การ
กับปั ญหา หรือแก้ปัญหาต่างๆ 3.93
ด้วยดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร
ประเมิ น ผลหรื อ คาดการณ์ 3.47
แนวโน้ม
ความสามารถในการใช้ภาษา 3.53
พูด ภาษาเขียน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ใช้ 3.47
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ใช้
คณิตศาสตร์และสถิตพิ น้ื ฐาน 3.27
ความสามารถในการสื่อ สาร 3.33
และนาเสนอข้อมูล
ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า ร จั ด
ป ระส บ ก ารณ์ เรี ย น รู้ ห รื อ 3.47
ถ่ายทอดให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
รวม
3.85

ความคาดหวัง
S.D.

ระดับ

4.47
4.33

0.49
0.47

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

มาก

4.07

0.85

มาก

0.70

มาก

4.27

0.44

มากทีส่ ดุ

0.59

มาก

4.33

0.59

มากทีส่ ดุ

0.88

มาก

4.13

0.80

มาก

0.90

มาก

4.07

0.68

มาก

0.70

มาก

4.40

0.61

มากทีส่ ดุ

0.99

มาก

4.13

0.80

มาก

0.83

มาก

3.93

0.85

มาก

0.74

มาก

4.07

0.92

มาก

0.70
0.61

มาก
มาก

3.80
4.00

0.90
0.81

มาก
มาก

0.64

มาก

3.87

0.80

มาก

0.51

มาก

4.26

0.65

มากที่สุด
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2. สภาพและความคาดหวัง ด้ า นศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสภาพปั จจุบนั ด้านศักยภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D. =
0.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อรายการ พบว่า สภาพปั จจุบนั ของศักยภาพที่บณ
ั ฑิตมีอยู่ท่มี คี ่าเฉลี่ยสูงสุด 3
ล าดับ ได้ แ ก่ ล าดับ แรก ความมี น้ า ใจ ( = 4.20, S.D. = 0.86) ล าดับ สอง ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้อ่นื ( = 4.07, S.D. = 0.96) และลาดับสาม ความอดทน ( = 3.93, S.D. = 1.03) การ
เห็นประโยชน์ส่วนรวม ( = 3.93, S.D. = 0.88) ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม ( =
3.93, S.D. = 0.88) ส่วนความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.33, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อรายการ พบว่า
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเกีย่ วกับศักยภาพของบัณฑิตทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ ลาดับแรก การ
แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ( = 4.67, S.D. = 0.54) ลาดับ สอง ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน ( =
4.60, S.D. = 0.50) และลาดับสาม ความสามารถในการสื่อสารและนาเสนอข้อมูล ( = 4.53, S.D. = 0.51) ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
สภาพปัจจุบนั
ความคาดหวัง
ข้อ รายการ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความอดทน
ความกล้าหาญ
ความมีน้าใจ
การเห็นประโยชน์สว่ นรวม
ความรับ ผิดชอบในงานและต่ อ
ผูอ้ ่นื
การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
การเห็น ความสาคัญ ของเพื่อ น
ร่วมงาน ตนเอง และผูอ้ ่นื

3.93
3.80
4.20
3.93
3.73

1.03
0.86
0.86
0.88
0.88

3.53

3.87
ความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ 3.80
ตนเองและผูอ้ ่นื
ความสามารถในการปรับตัว
3.87
การให้ความสาคัญกับงาน
3.80

4.47
4.40
4.47
4.47
4.47

0.51
0.50
1.09
0.64
0.64

1.06 มาก

4.40

0.63 มากทีส่ ดุ

0.91 มาก
0.77 มาก

4.40
4.40

0.63 มากทีส่ ดุ
0.50 มากทีส่ ดุ

0.99 มาก
0.77 มาก

4.33
4.47

0.61 มากทีส่ ดุ
0.51 มากทีส่ ดุ

~ 100 ~

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
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ข้อ

รายการ

11

การแยกแยะเรื่อ งงานกับ เรื่อ ง 3.80
ส่วนตัว
ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน 3.87
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผูร้ ่วมงานทุกกลุ่ม
3.93
ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
4.07
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ 3.40
หลักการ ทฤษฎี
ความรู้ ความเข้าใจในงาน
3.33
ความสามารถในการต่ อ ยอด 3.40
ความรู้
ความสามารถในการแสวงหา 3.40
ความรู้
ความสามารถในการบูรณาการ 3.53
ความรู้
ความสามารถวิเคราะห์ ข้อ มู ล
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
3.40
ความสามารถในการสะท้อนคิด
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
3.47
ความสามารถในการแสดงออก
ถึง ภาวะผู้ น าในสถานการณ์ ท่ี 3.00
ต่างๆ
ความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญ หา หรื อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ 3.40
ด้วยดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม
ความสามารถในการประเมินผล
หรือคาดการณ์แนวโน้ม
3.47
ความสามารถในการใช้ ภ าษา 3.40
พูด ภาษาเขียน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ 3.80
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับ

ความคาดหวัง
S.D. ระดับ

0.86 มาก

4.67

0.54 มากทีส่ ดุ

0.99 มาก

4.60

0.50 มากทีส่ ดุ

0.88 มาก

4.33

0.48 มากทีส่ ดุ

0.96 มาก
0.73 มาก

4.40
4.20

0.63 มากทีส่ ดุ
0.86 มากทีส่ ดุ

0.90 ปานกลาง 4.33
0.82 มาก
3.93

0.72 มากทีส่ ดุ
0.59 มาก

0.82 มาก

4.13

0.64 มาก

0.99 มาก

4.20

0.67 มากทีส่ ดุ

0.73 มาก

4.33

0.61 มากทีส่ ดุ

0.83 มาก

4.20

0.70 มากทีส่ ดุ

0.92 ปานกลาง 4.07

0.70 มาก

0.98 มาก

4.33

0.72 มากทีส่ ดุ

0.91 มาก
0.82 มาก

4.00
4.20

0.65 มาก
0.67 มากทีส่ ดุ

0.86 มาก

4.40

0.50 มากทีส่ ดุ
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ข้อ
28
29

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับ

รายการ
คณิตศาสตร์และสถิตพิ น้ื ฐาน
ความสามารถในการสื่อสารและ
นาเสนอข้อมูล
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เรี ย น รู้ ห รื อ
ถ่ายทอดให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
รวม

ความคาดหวัง
S.D. ระดับ

3.40
3.60

1.12 มาก
0.73 มาก

4.07
4.53

0.70 มาก
0.51 มากทีส่ ดุ

3.53

0.74 มาก

4.33

0.61 มากทีส่ ดุ

3.64

0.68 มาก

4.33

0.43 มากที่สุด

3. ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
ของบัณฑิ ต
ผลการวิจ ัย พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น ด้า นศัก ยภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต มี 12 ลาดับ โดยความต้องการจาเป็ น 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับ 1 ความกล้าหาญ
ลาดับ 2 ความสามารถในการสื่อสารและนาเสนอข้อมูล และลาดับ 3 ความสามารถในการประเมินผลหรือ
คาดการณ์แนวโน้ม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลาดับความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
ของบัณฑิต
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
รายการ
ความคาดหวัง สภาพที่เป็ นจริง (I - D) ลาดับ
(I)
(D)
4.20
3.47
1
1. ความกล้าหาญ
0.73
2. ความสามารถในการสือ่ สารและนาเสนอ
4.00
3.33
2
ข้อมูล
0.67
3. ความสามารถในการประเมินผลหรือ
3
คาดการณ์แนวโน้ม
4.13
3.47
0.66
3.93
4
4. ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีต่ นเองและผูอ้ ่นื 4.53
0.60
4.33
3.73
4
5. ความสามารถในการต่อยอดความรู้
0.60
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.07
3.47
4
สารสนเทศ
0.60
4.53
4.00
5
7. ความรับผิดชอบในงานและต่อผูอ้ ่นื
0.53
8. ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 3.80
3.27
5
พืน้ ฐาน
0.53
~ 102 ~
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รายการ
9. การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
10. ความสามารถในการจัดการกับปั ญหา หรือ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยดุลยพินจิ ทีเ่ หมาะสม
11. ความรู้ ความเข้าใจในงาน
12. ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ
ทฤษฎี
13. ความสามารถในการแสวงหาความรู้
14. ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะ
ผูน้ าในสถานการณ์ทต่ี ่างๆ
15. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน
16. ความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา
17. ความสามารถในการสะท้อนคิดเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
18. ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
หรือถ่ายทอดให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
19. ความสามารถในการปรับตัว
20. ความสามารถในการบูรณาการความรู้
21. ความมีน้าใจ
22. การให้ความสาคัญกับงาน
23. การเห็นความสาคัญของเพือ่ นร่วมงาน
ตนเอง และผูอ้ ่นื
24 ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผูร้ ่วมงานทุกกลุ่ม
25. การเห็นประโยชน์สว่ นรวม
26. ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน
27. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับผูอ้ ่นื

ค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวัง
(I)
4.40

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็ นจริง
(D)
3.93

4.40

3.93

4.47
4.20

4.00
3.80

4.07

3.67

4.07
3.93

3.67
3.53

4.33

(I - D)

ลาดับ

0.47

6

0.47
0.47

6
6

0.40
0.40

7
7

0.40

7

0.40

7

0.40

7

3.93

4.13

3.73

0.40

7

3.87
4.27
4.27
4.60
4.33

3.47

0.40
0.34
0.34
0.33
0.33

7
8
8
9
9

4.40
4.40

4.13
4.13

0.27

10

0.27
0.20
0.20

10
11
11

0.20

11

4.47
4.53
4.40
~ 103 ~

3.93
3.93
4.27
4.00

4.27
4.33
4.20
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รายการ
28. การแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
29. ความอดทน

ค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวัง
(I)
4.27
4.13

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็ นจริง
(D)
4.07
4.00

(I - D)

ลาดับ

0.20
0.13

11
12

4. ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ผลการวิจ ัย พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น ด้า นศัก ยภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับ อุ ด มศึก ษาของผู้ ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต มี 15 ล าดับ โดยความต้ อ งการจ าเป็ น 3 ล าดับ แรก ได้ แ ก่ ล าดับ 1
ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ทต่ี ่างๆ ลาดับ 2 ความรู้ ความเข้าใจในงาน และ
ลาดับ 3 มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการ
จัดการกับ ปั ญ หา หรือแก้ปั ญ หาต่ า งๆ ด้วยดุ ลยพินิ จที่เหมาะสม และ 3) ความสามารถในการสื่อ สารและ
นาเสนอข้อมูล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ลาดับความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษา
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของ
รายการ
ความคาดหวัง สภาพที่เป็ นจริง (I - D) ลาดับ
(I)
(D)
1. ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะ
1
ผูน้ าในสถานการณ์ทต่ี ่างๆ
4.07
3.00
1.07
2. ความรู้ ความเข้าใจในงาน
4.33
3.33
2
1.00
3. ความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ใน 4.33
3.40
3
การแก้ปัญหา
0.93
4. ความสามารถในการจัดการกับปั ญหา
หรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยดุลยพินิจที่
3
เหมาะสม
4.33
3.40
0.93
5. ความสามารถในการสือ่ สารและ
3
นาเสนอข้อมูล
4.53
3.60
0.93
6. การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
4.40
3.53
4
0.87
7. การแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว 4.67
3.80
4
0.87
~ 104 ~
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รายการ
8. ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ
ทฤษฎี
9. ความสามารถในการใช้ภาษาพูด
ภาษาเขียน
10. ความสามารถในการจัดประสบการณ์
เรียนรูห้ รือถ่ายทอดให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
11. ความรับผิดชอบในงานและต่อผูอ้ ่นื
12. ความสามารถในการแสวงหาความรู้
13. ความสามารถในการสะท้อนคิดเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
14. ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางาน
15. ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้
16. ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์
และสถิตพิ น้ื ฐาน
17. การให้ความสาคัญกับงาน
18. ความกล้าหาญ
19. ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีต่ นเอง
และผูอ้ ่นื
20. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
21. ความอดทน
22. การเห็นประโยชน์สว่ นรวม
23. การเห็นความสาคัญของเพือ่ น
ร่วมงาน ตนเอง และผูอ้ ่นื
24. ความสามารถในการต่อยอดความรู้
25. ความสามารถในการประเมินผลหรือ
คาดการณ์แนวโน้ม
26. ความสามารถในการปรับตัว

ค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวัง
(I)
4.20
4.20

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็ นจริง
(D)
3.40

(I - D)

ลาดับ

0.80

5

0.80

5

3.40

4.33
4.47
4.13

3.53
3.73
3.40

0.80
0.74
0.73

5
6
7

4.20
4.60
4.20

3.47
3.87
3.53

0.73
0.73

7
7

0.67

8

0.67
0.67
0.60

8
8

0.60

9
9
10
10

4.07
4.47
4.40
4.40

3.40
3.80
3.80
3.80

4.40

9

3.80

4.47
4.47

3.93
3.93

0.60
0.54
0.54

4.40
3.93

3.87
3.40

0.53
0.53

11
11

4.00
4.33

3.47
3.87

0.53
0.46

11
12
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รายการ
27. ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผูร้ ่วมงาน
ทุกกลุ่ม
28. ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
29. ความมีน้าใจ

ค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวัง
(I)

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่เป็ นจริง
(D)

(I - D)

ลาดับ

4.33

3.93

0.40

13

4.40
4.47

4.07
4.20

0.33
0.27

14
15

สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผลการวิ จยั
1. สภาพปั จจุบนั ด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของบัณฑิต อยู่
ในระดับมาก และความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
2. สภาพปั จจุบนั ด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อยู่ในระดับมาก และความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิต อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
3. ความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของ
บัณฑิตมี 12 ลาดับ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมี 15 ลาดับ
อภิ ปรายผล
ผลการวิจ ัย พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ นด้ า นศัก ยภาพของบัณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ระดับอุดมศึกษาลาดับแรกของบัณฑิต ได้แก่ ความกล้าหาญ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้แก่ การแสดงออกถึงภาวะผูน้ า
ในสถานการณ์ ต่างๆ เนื่องจากบัณฑิตอาจมองศักยภาพของตนเองว่ามีความกล้ าหาญได้ยงั ไม่เต็มศักยภาพ
เพราะความกล้าหาญเป็ นการเอาชนะความกลัว หรือสถานการณ์ หรือความกดดัน โดยพยายามคิดหาทางออก
และเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนพึงมีในลักษณะยึดมันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกทีค่ วรและต้องทา ดังนัน้ ในการทางานบัณฑิตอาจต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ต่างๆ ทีต่ ้องอาศัยความกล้าหาญ เช่น การตัดสินใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงการแสดงออกในการ
ทางานและความกล้าเผชิญกับปั ญหา จึงทาให้บณ
ั ฑิตมีความต้องการจาเป็ นด้านศักยภาพเรื่องความกล้าหาญ
เป็ นลาดับแรก สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนในการเป็ นพลเมืองที่
เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมันในความถู
่
กต้อง ในขณะทีผ่ ใู้ ช้บณ
ั ฑิตมีความต้องการจาเป็ นด้าน
ศักยภาพของบัณฑิต คือ ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผู้นาในสถานการณ์ ท่ตี ่ างๆ เป็ นลาดับแรก
ทัง้ นี้เนื่องจากในการทางานต้องอาศัยความสามารถการนาพาของบุคคลทีเ่ รียกว่าภาวะผูน้ าโดยบุคคลจะต้องมี
ทัง้ วุฒภิ าวะและภาวะผูน้ า เพื่อนาองค์กรสูค่ วามเข้มแข็งและเป้ าหมายที่วางไว้ ซึง่ เป็ นสมรรถนะทีส่ าคัญ
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ประการหนึ่งที่บุคคลจาเป็ นต้องมี สอดคล้องกับ มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสมรรถนะทางการบริหารทีม่ ี 6
ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง
และการสอนงานและการมอบหมายงาน และสอดคล้องกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (2558) ในประเด็นความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ด้านข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตว่าควรฝึกฝนทักษะการนาเสนอ การแสดงออกและการทากิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็ นการสร้างภาวการณ์เป็ นผูน้ าให้แก่บณ
ั ฑิต อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับบุญช่วย บุญ
มี และคณะ (2556) ทีพ่ บว่า ผูป้ ระกอบการต้องการบัณฑิตในด้านทักษะพิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ (1)
มีความเป็ นผู้นา (2) มนุ ษยสัม พันธ์ ทักษะและเทคนิคในการสื่อสาร (3) ทักษะคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์สานักงาน ทักษะในการใช้ยานพาหนะ มานะ อดทน ขยัน ประหยัด (4) มีความซื่อสัตย์ สามารถทางาน
ด้วยตนเอง (5) มีวนิ ยั ในตัวเอง สุภาพ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนหรือบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ควรศึกษาคุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียนหรือบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา ตามการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. ควรศึกษาสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียนหรือบัณฑิต หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อมศึกษา
เอกสารอ้างอิ ง
กองพัฒนานักศึกษา. 2558. รายงานการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทีส่ าเร็จการศึกษา รุ่นปี การศึกษา 2556. ฝ่ ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
บุญช่วย บุญมี และคณะ. 2556. ความต้องการบัณฑิตปริญญาตรีดา้ นการจัดการเทคโนโลยี
และธุรกิจการเกษตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560-2564.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2552. มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ.
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2561. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561.
อารีรตั น์ ภาคพิธเจริญ. 2558. ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทางการศึกษาสาขาวิชาเกษตร
และสิง่ แวดล้อมศึกษา. ภาควิชาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
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