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คณาจารย์ และนักศึกษา รวม 54 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานผลการ
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 

2. แนวทางการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ดังนี้ 1) ควรจะมีการพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และน ามาใช้ในการท างาน 
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การแก้ไขปัญหาการท างานเฉพาะหน้าได้ รวมถึงการน าเสนอผลงานต่าง ๆ ในรูปแบบที่ทันสมัย และให้ตรง
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The purposes of this research were to desirable student of the learning 
standard in accordance with thai qualifications framework for higher education of Faculty 
of Industry and Technology Rajamangala University of Technology Rattanakosin and 
method to development student of the learning standard in accordance with thai 
qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The sample used in this research were 
54 units of Faculty of Industry and Technology Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin. The total respondents were 54 persons from 9 persons of each 
administrators to the faculty, lecturers, graduates.  The instrument was a questionnaire 
desirable student of the learning standard in accordauce with thai qualifications framework 
for higher education. The statistics used for data analysis were frequencies, percentage, 
mean, and standard deviation. 

The findings revealed that: 
1. The desirable student of the learning standard in accordance with thai 

qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin was at high level as a whole and 
individual aspect which was ranked from descending order as follows ; Interpersonal skills 
and responsibility,  Ethics and Moral, Knowledge, Cognitive Skills, Numerical analysis 
skills, communication and information technology skills. 

2. Method to development student of the learning standard in accordance with 
thai qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยและให้ค าแนะน าในการจัดท าเครื่องมือวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่อ านวยความสะดวกในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี ฉายอรุณ ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ และคอย
ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ  ผู้เป็นแรงผลักดัน
และส่งเสริมในด้านการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 31/1 ที่
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด และจะขาดเสียมิได้ก็
คือ ขอขอบคุณผู้ที่ได้ให้ข้อมูลหนังสือทุกเล่มในการอ้างอิงจนสามารถท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จ
สมบูรณ์ 
 คุณค่าแห่งความส าเร็จและความพยายามในครั้งนี้ ขอมอบแด่บูรพคณาจารย์ บิดา มารดา 
และสมาชิกในครอบครัวแสงอาวุธ และครอบครัวสุทินเผือก ของผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นก าลังใจและให้
ความช่วยเหลือทุกด้านจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ที่สุด  
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บทที ่1 
 

บทน า 
  

โลกยุคปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมากใน
ด้านการศึกษา เกิดการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ต่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ท างานและต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการท างานมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกล้เคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี อ่ืนๆเพ่ือให้
เกิดความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต และนับตั้งแต่การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อปี 
พ.ศ. 2542 จนเกิดข้อตกลง Bologna Process ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยนระบบการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแต่ละคุณวุฒิ 
และขยายผลการด าเนินการไปตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก1 

ส าหรับประเทศไทย การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนัก
ให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น เป็น
มหาวิทยาลัย การเปิดด าเนินการของวิทยาลัยชุมชน และให้ อิสระในการด าเนินการแก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย 
มีการขยายตัวเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ จะท าอย่างไรให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าคุณวุฒิที่บัณฑิต 
ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

                                                           
1 ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload% 
20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf 



of Industry and Technology Rajamangala University of Technology Rattanakosin and 
method to development student of the learning standard in accordance with thai 
qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The sample used in this research were 
54 units of Faculty of Industry and Technology Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin. The total respondents were 54 persons from 9 persons of each 
administrators to the faculty, lecturers, graduates.  The instrument was a questionnaire 
desirable student of the learning standard in accordauce with thai qualifications framework 
for higher education. The statistics used for data analysis were frequencies, percentage, 
mean, and standard deviation. 

The findings revealed that: 
1. The desirable student of the learning standard in accordance with thai 

qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin was at high level as a whole and 
individual aspect which was ranked from descending order as follows ; Interpersonal skills 
and responsibility,  Ethics and Moral, Knowledge, Cognitive Skills, Numerical analysis 
skills, communication and information technology skills. 

2. Method to development student of the learning standard in accordance with 
thai qualifications framework for higher education of Faculty of Industry and Technology 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
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การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษรอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้
ความช่วยเหลือ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 

จ 



รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ 
อาจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนส าเร็จเรียบร้อย ถูกต้องโดยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
กรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ภ าควิชาการบริหาร
การศึกษา ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ และให้ก าลัง ใจในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย์ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยและให้ค าแนะน าในการจัดท าเครื่องมือวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่อ านวยความสะดวกในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี ฉายอรุณ ผู้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ และคอย
ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ  ผู้เป็นแรงผลักดัน
และส่งเสริมในด้านการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 31/1 ที่
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด และจะขาดเสียมิได้ก็
คือ ขอขอบคุณผู้ที่ได้ให้ข้อมูลหนังสือทุกเล่มในการอ้างอิงจนสามารถท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จ
สมบูรณ์ 
 คุณค่าแห่งความส าเร็จและความพยายามในครั้งนี้ ขอมอบแด่บูรพคณาจารย์ บิดา มารดา 
และสมาชิกในครอบครัวแสงอาวุธ และครอบครัวสุทินเผือก ของผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นก าลังใจและให้
ความช่วยเหลือทุกด้านจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ที่สุด  
 
 
 
 
 
 

ฉ 



2 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงไ ด้ด า เนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; 
TQF:HEd)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในส่วนของมาตรฐานการ อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและ
อุตสาหกรรมใหม่  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม และความคิดท าให้
เด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ครอบครัว 
ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย
ทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตการท างานของบัณฑิตในอนาคต ที่แตกต่างไปจากลักษณะงานปัจจุบัน เช่นการท างานโดยมี
หลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุการท างานหรือในขณะใดขณะหนึ่ง การท างานไร้สังกัด (Freelance) 
ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของรายได้  การจับคู่ และเปลี่ยนคู่ ผู้ร่วมงานเป็นต้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้
เกิดความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต 
นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสาร การท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงการออกแบบและความสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึง
จริยธรรม ค่านิยมการศึกษาในศาสตร์เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเสริม
ฐานความรู้ และสมรรถนะที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้ และได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ด้านการอยู่ร่วมในสังคม การสร้างสรรค์ ความรู้เชิงปฏิบัติและความรู้พ้ืนฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และ
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สังคม2  การพัฒนามนุษย์ให้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพได้นั้น การศึกษามีบทบาทส าคัญ เนื่องจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่ว่าด้วย การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจ้ัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่วม
ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้ าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานได้ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุง
มาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนา
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัว
บ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

                                                           
2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.tu.ac.th/org/ 
ofrector/planning/m1_m1/m1_m11/04_plan.pdf 
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาที่จะกระจายและเปิดโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพในระดับสากล 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นจัดการศึกษา ระดับปริญญาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนในตลาดแรงงานยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติจึงมีแนวคิดที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างการศึกษาด้านสายช่างอุตสาหกรรม
ให้มีความมั่นคงในด้านการศึกษาภาคใต้ตอนบนอีกทั้งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสายสาขาวิชาชีพ
ให้มีความสอดคล้องกับคณะฯโดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการไปสู่ศูนย์กลางความรู้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนเพ่ือสร้างสายงานวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับต่อประเทศ  ดังนั้น
รูปแบบโครงสร้างทางวิชาการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็นองค์ความรู้ที่รวมในหลาย
สาขาวิชาที่มุ่งให้ความรู้สนองความต้องการของสถานประกอบการรวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ในการบริการและเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคลากรภายนอกที่ต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติการที่สามารถ
ปฏิบัติการท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
 
ปัญหาของการวิจัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุง
มาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนา
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัว
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บ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการ
ประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุล
ระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การ
ประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก ่
สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่
มีกระบวนการท างานที่เนน้วงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ  

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
จัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ ควรมุง่เน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม จากข้อมูลการประเมินคุณภาพเพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษา โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 มาตรฐาน เท่ากับ 3.31 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี โดยมีมาตรฐานที่ 1, 3 และ 4 อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 5, 6 และ 7 อยู่ใน
ระดับดี และมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ คณะผู้ประเมินภายนอกจึงเสนอให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. ตามแนวทางที่ 1 
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จึงชี้ให้เห็นว่าคะแนนมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงควรได้มีส่วนร่วมกันก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิ
ไว้เป็นหลัก เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายอย่างมี
คุณภาพเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตพึงมีหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจึงได้น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันมมีาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องผลการประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษามาตรฐาน
การเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็น
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือที่จะสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดเมื่อผ่านกระบวนการที่ชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์คุณภาพบัณฑิตตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตั้งไว้ตามแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันมีมาตรฐานเทียบเคียงทั้งในระดับชาติและระดับสากลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
 
ข้อค าถามการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึ งประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อยู่ในระดับใด 

2. แนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานในการวิจัย  

เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อยู่ในระดับปานกลาง 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นพหุวิธีการ 

 
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ในการจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินการตามแนวคิดเชิงระบบ
ขององค์กรเปิดของ แคท และคาห์น (Katz and Kahn)  ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ  
ได้แก่  ปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output)   ที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก (context) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)3 การบริหารจัดการ
การศึกษานั้น ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่  นโยบายการศึกษา  บุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณ์  กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การบริหาร  การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการ
ประเมินมาตรฐาน  ส่วนผลผลิต (Output) คือ ผลลัพธ์อันเป็นคุณภาพเกิดจากกระบวนการผลิต 
ได้แก่   มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ  ได้แก่  สังคม  

                                                           

   3
 Daniel Katz and Robert L. Khan, The social Psychology of Organization, 2nd 

ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
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กระบวนการ (Process) 
 
 
 
 
 

 

การเมืองและเศรษฐกิจ  และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา4 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดขอบข่าย และภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา ออกเป็น 4 งานคือ 1) การบริหาร
วิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป สุดท้ายคือ 
ผลผลิต (output) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหาร ได้แก่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
ดังนี้ คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยน าการบริหารวิชาการตามขอบข่ายของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก5  ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

   
4
 ทองอินทร์  วงศ์โสธร, “ทฤษฎีระบบ,” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน

การบริหารการศึกษา หน่วยที่ 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 161-162. 
5
  ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, เขา้ถึงเมื่อ 29 เมษายน 2557, 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload% 
20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf 

สภาพแวดล้อมภายนอก (Context) 
สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ 

ผลผลิต (Output) 
 
-  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

-  นโยบายการศึกษา  

-  บุคลากร  

-  งบประมาณ  

-  วัสดุอุปกรณ์   

-  การจัดการ   
 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 

 

การประเมินมาตรฐาน 
 

การบริหาร 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Khan, The social Psychology of Organization, 2nd ed. 
(New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
        : ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload% 
20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf 
        : ทองอินทร์  วงศ์โสธร, “ทฤษฎีระบบ,” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
บริหารการศึกษา หน่วยที่ 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 161-162. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษา
พัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ ได้รับระหว่างการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มี
การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ก าหนดการพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่ องส่วนตัวและ
สังคม 2) ด้านความรู้ สามารถเข้าใจการนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนก
ข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  3) 
ด้านทักษะทางปัญญา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  
ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ 
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ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถท างาน
เป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
สามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังแผนภูมิที่ 2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload% 
20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf 

                                                           
6
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานการศึกษา (ขั้น

พัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบกรอกผลการประเมิน
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ,  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  29 เ ม ษ า ย น  2 5 5 7,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.teacher.ssru.ac.th/training/file.php/1/PM7/_._PM-7-04.pdf 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X1) 
2. ด้านความรู้ (X2) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (X3) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X4) 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน  จึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ  ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษาของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  นักศึกษาพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งใน
เรื่องส่วนตัวและสังคม 

2.  ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  นักศึกษาสามารถเข้าใจการนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal 
skills and responsibility)  หมายถึง  นักศึกษาสามารถท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis skills, communication and information technology skills)  หมายถึง  
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  สามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     

วิทยาเขตวังไกลกังวล หมายถึง สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ข้อเขียน  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  น ามาประกอบการวิจัย เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ให้มากขึ้น  โดยส่วนแรกจะเป็นวรรณกรรม
ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับข้อมูลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   
 

มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการ
ประกันคุณภาพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย “ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ เรียกชื่อย่อว่า สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544 – 2548) และรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 – 2553) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็น
การประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์มหาชน) ซึ่งมีหลักส าคัญ 5 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสิน การ
จับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
และมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร มากกว่าการก ากับ
ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝุายที่เก่ียวข้อง 

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย 
แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวดที่ 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่ เสนอพิจารณามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิขาการของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคม
แห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่าง
กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ให้ความหมายของ “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา  

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพและให้มี การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา

7 
สรุปไดว้่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 

ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for 

Higher Education ; TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ระดับคุณวุฒิ 
2. การแบ่งสายวิชา 
3. ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับคุณวุฒิ 
5. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
6. ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ 
7. การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. ระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  

 
วัตถุประสงค์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : 

HEd) คือ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย  

                                                 
7กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก  
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf 
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1. ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ ระดับที่ 1 อนุปริญญา  (3 ปี)  ระดับที่ 2  ปริญญาตรี  ระดับที่ 
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับที่ 4 ปริญญาโท และ ระดับท่ี 5 ปริญญาเอก 

2. คุณภาพของบัณฑิต ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน  คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Characteristic the Graduate)  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตามประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(Thailand Qualification Framework-TQF) ในปี พ.ศ. 2557  
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู'ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู 'และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับและ
ส่งเสริม 

การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได 'จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้น
เปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับ
คุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได'เชื่อมั่นถึง
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต
จะพิจารณาไดจ้ากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตัวบ่งชี้ของ
ผลลัพธ์นั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification 
Framework-TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ



 
16 

 

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู'ส าเร็จการศึกษา 
-  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได 'งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
-  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได'รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
-  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เกณฑ์พิจารณา ค่าเฉลี่ยของระดับ

คุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ  
ตัวบ่งชี้  1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เกณฑ์พิจารณา ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้  1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  เกณฑ์พิจารณา ร้อยละ

ของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
การเรียนรู้ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้ นในตนเองจาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา TQF  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 
ด้าน  ดังนี้  

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 

2.  ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills 
and responsibility)  หมายถึง  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis skills, communication and information technology skills)  หมายถึง  
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฉวีวรรณ แจ้งกิจและคณะ กล่าวว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่  

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2.  ด้านความรู้ หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล  
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง  ความสามารถ
ในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ  ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.  ด้านทักษะพิสัย  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
ตามแบบท่ีก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือ
การแก้ปัญหาในสภาพจริงได้8 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปริญญาตรี  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดย

ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เป็น
แบบอย่างที่ดี  เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก  เป็นต้น 

2. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนัก  รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอด องค์ความรู้  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ  สามารถใช้ทักษะและความข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพ  ส าหรับหลักฐานวิชาชีพ  นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ 
การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา  มีความคิดริ เริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

                                                 
8 ฉวีวรรณ แจ้งกิจและคณะ, “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร” (คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554), 6. 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล แปลความหมาย  และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด  การเขียน  
สามารถเลือกใช้รูปแบบของ การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี  
1. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา  และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ

ของกลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน

สาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 
3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาชาวิชาของตน 
4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย  และเพ่ิมพูนความรู้

และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอ9 
 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

หมายถึง คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่
ได้รับระหว่างการศึกษาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  นักศึกษาพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งใน
เรื่องส่วนตัวและสังคม 

                                                 
9 ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, เข้าถึงเมื่อ 29 
เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558 
/upload%20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf 
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2.  ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  นักศึกษาสามารถเข้าใจการนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal 
skills and responsibility)  หมายถึง  นักศึกษาสามารถท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis skills, communication and information technology skills)  หมายถึง  
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  สามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดจากการเรียกร้องการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาใน
สมัยย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน ซึ่งถูกสังคมมองว่าเป็นนักเรียนชั้นสองของสังคม จัดการศึกษาได้เพียงแค่
ระดับ ปวส. และการก้าวสู่ระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องผ่านการสอบแข่งขันกับนักเรียนสายสามัญ เมื่อ
วันที่  27 กุมภาพันธ์  2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงได้ถือก าเนิดขึ้นตามร่าง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้
การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท า
การวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  

ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยมาเป็น วิทยาเขต 
ตามล าดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาที่มี คุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมในหลายๆด้าน  จนกระทั่ ง ในปี  2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ใน
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วันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษา 
(ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ท าการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของ
รัฐด าเนินการได้โดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม ซึ่งใช้มา
เป็นเวลานานถึง 29 ปีเต็ม และยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการ
รวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาประกอบด้วย สภาพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ จ านวนบุคลากร 
นักศึกษา งบประมาณ โอกาสในการขยายงาน เครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และความเข้มแข็งที่
เป็นจุดเด่นภายในของแต่ละกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษาเป็นหลัก  รวมถึงการให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดปทุมธานี (12 คณะ) และวิทยาเขตปทุมธานี 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยา
เขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตบางพระ คณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ (ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยา
เขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยเขตวังไกลกังวล 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ (เชียงใหม่) 
วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตเชีย งราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และ
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา) วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง (ตรัง) 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา) วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลท าให้เกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันจัดการศึกษา 6 คณะวิชาและ 3 วิทยาลัยได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเพาะช่างวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  โดยมีอธิการบดี ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน 4 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. พื้นที่ศาลายา 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา เป็นศูนย์กลางการจัด

การศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ต าบลศาลายาอ าเภอ
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่เศษประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ส านักงาน
อธิการบดีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะ
บริหารธุรกิจ  คณะศิลปะศาสตร์  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
2. พื้นที่เพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่เพาะช่าง ก่อตั้งมาเป็นเวลา 98 ปี 

ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเป็นสถาบันการศึกษา
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ทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา  
อันยาวนาน เพ่ิมปัจจุบันเรียกว่า “วิทยาลัยเพาะช่าง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาลัยเพาะช่าง มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษและมีหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  ส านักบริหารเพาะช่าง 
วิทยาลัยเพาะช่างและสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 

 
3. พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นพ้ืนที่จัด

การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งมาเป็นระยาเวลา 126 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวง
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่า “โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข” หรือ “โรงเรียนวัด
เชิงเลน” เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นครู
สอน และใช้กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือศาลาภายในวัดเป็นสถานที่เรียน มีผู้นิยมส่งบุตรหลานมาฝาก
เป็นศิษย์เรียนหนังสือ ในส านักเรียนวัดบพิตรพิมุขกันมาก นักเรียนในยุคนั้นได้แก่ พระยาภิรมย์ภักดี 
(บุญรอด  ภิรมย์ภักดี) พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ  เศรษฐบุตร) และพระยารณชัย  ชาญยุทธ         
(ศุข  โชติเสถียร) เป็นต้นครั้นถึงเดือนเจ็ด ปีระกา สัปตศก 1247 หรือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2428 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงรุ่นแรก ส าหรับให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน 
โดยมีขุนอนุกิจวิธูร (น้อย  จุลวิธูร) เป็นอาจารย์คนแรก และมีนักเรียนเพียง 34 คน ในปีแรกที่เปิด
สอนอย่างเป็นทางการ ได้เปิดสอนมูลสามัญชั้นต่ าประโยค 1 ก่อน และได้ปรับเปลี่ยนการศึกษามา
เรื่อย ๆ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีเนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่เศษและมีหน่ายงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้ ส านักบริหารบพิตรพิมุขจักรวรรดิ  คณะ
บริหารธุรกิจ  และคณะศิลปะศาสตร์ 

 
4. พื้นที่ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่วังไกลกังวล ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 21

ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มีพระชนมายุ 90พรรษา อีกทั้งเป็นการขยายการศึกษา
วิชาชีพระดับสูงให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพ่ือจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความคิดในการ
ด ารงชีวิต ทั้งเป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคน ส าหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่
ตาโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (southern seaboard) ของรัฐบาล เหตุผลส าคัญอีกประการ
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หนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล คือ การเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุุนเกย์ในเวณ3 จังหวัดภาคใต้ 
ได้แก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532ท าให้ประชาชนบางส่วนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับ
ความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหาและ
ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟ้ืนฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ใกล้เคียง” หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น าเสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงค ล 
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว
ด้วย  วิทยาเขตวังไกลกังวลได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วนจนสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก 
จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม และการท่องเที่ยว สาขาละ 30คน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในปี พ.ศ. 2533เป็นปีครบรอบ 90
พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นของวิทยาเขต    
วังไกลกังวล มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีสถานที่ตั้ง 4 แห่งคือ 1) 
บริเวณพระราชวังไกลกังวล (เขต1) มีเนื้อที่ประมาณ 972 ตรม. 2) บริเวณบ้านราชมงคลชมคลื่น 
(เขต2) มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่เศษ3) บริเวณเขาพิทักษ์ (เขต3) มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เศษ บริเวณ
สวนสน (เขต4) มีเนื้อที่ประมาณ 235 ไร่เศษและมีหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ดังนี้ ส านักงานวิทยา
เขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และส านักงานการศึกษาทางไกล
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล3 นโยบายได้แก่
นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิตนโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมและ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

นโยบายการศึกษารวม 7 ประการดังนี้ 
1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วย

การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลจัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติจัดให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลและปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จ
สมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
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2. สร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่มโดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็กสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นอกจากนี้จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง 

3. ปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูปรับปรุง
เงินเดือนและค่าตอบแทนครูพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลักเช่น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษา 

4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม 

5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ 

 
แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผล
ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2518 
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

การพัฒนาอุดมศึกษามีความมุ่ งหมายที่ จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้ งระบบให้ เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับกลางและระดับสูง
ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติเป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้น าและผลักดันการพัฒนา
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ประเทศให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ความรู้มากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจความยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีของคนและชุมชนการที่จะพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น
การอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องชี้น าสังคมและชุมชนไปสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาสังคมและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ก าหนดแนวคิด
ในการพัฒนาด้านต่างๆดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปกรรมการ
บริการและบริหารธุรกิจสู่สากลโดยการสร้างคนดีคนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์  (Human Capital) และ
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (SMART Entrepreneur) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการวิจัยสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบน
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและ

สังคมบนพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge based society) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: อนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7: สร้างกระบวนการของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(World Class University) 
จากแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯจึงต้องก าหนดภารกิจบทบาทของอุดมศึกษาเต็ม

รูปแบบภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพและการจัดการ
ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าคุ้มทุนภายใต้ระบบการตรวจสอบของสาธารณชน 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของไทยจึงควรเป็นการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความ
เป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรกันและกัน เคารพซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง 

 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาที่จะกระจายและ

เปิดโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพในระดับสากล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นจัดการศึกษา 
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ระดับปริญญาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนในตลาดแรงงานยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่ง
การศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค านึงถึงนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 ที่จัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยรัฐ
เป็นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่องการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีถูกจัดตั้งขึ้น
เพ่ือสนองนโยบายในการเรียนรู้โดยน าแนวทางของแผนทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาเป็นแนวทางหลักเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนสายช่างอุตสาหกรรมโดยการขยายฐานการศึกษาในคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีให้มีหลายสาขาวิชาชีพเพ่ือเป็นการกระจ่ายโอกาสทางการศึกษาที่ควบคู่ไปกับการขยาย
สาขาอาชีพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนทางวิชาการที่จะพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ในระดับสูงขึ้นไปให้
สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ซึ่งคณะฯจะเป็นผู้น าทางวิชาการ
การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือจัดการศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการของชาติ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดที่จ าด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างการศึกษาด้านสายช่างอุตสาหกรรม
ให้มีความมั่นคงในด้านการศึกษาภาคใต้ตอนบนอีกทั้งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสายสาขาวิชาชีพ
ให้มีความสอดคล้องกับคณะฯโดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการไปสู่ศูนย์กลางความรู้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนเพ่ือสร้างสายงานวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับต่อประเทศ 

ดังนั้นรูปแบบโครงสร้างทางวิชาการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็นองค์
ความรู้ที่รวมในหลายสาขาวิชาที่มุ่งให้ความรู้สนองความต้องการของสถานประกอบการรวมทั้ง
สนับสนุนงานด้านวิชาการในการบริการและเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคลากรภายนอกที่ต้องการบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติการท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยภายในประเทศ 

เสาร์วันดี ผ่านเมือง จากการศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจาก
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วิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งเป็นผู้สอน ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคือได้อ่านเอกสาร/ต าราที่
เกี่ยวข้อง สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการด าเนิน 
งานทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  ภายใน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระบบ  งานภายใน
สถานศึกษา กรรมการประกันคุณภาพภายใน บุคลากรภายในสถานศึกษา ความเข้าใจ ในระบบ
ประกันคุณภาพ และรูปแบบการประกันสุขภาพ รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคเกี่ยวกับโครงสร้าง การประกันคุณภาพภายใน ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงาน นโยบาย บุคลากร 
สภาพแวดล้อม เครื่อง มืออุปกรณ์ด้านกระบวนการ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริหาร การประกัน
คุณภาพ และด้าน ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
การ บริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการ รูปแบบเกี่ยวกับการด าเนินงานส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควร
มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การ เตรียมความพร้อมของบุคลากร วางแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผน 
ตรวจสอบประเมินผล น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี รูปแบบเกี่ยวกับมาตรฐาน / องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ส่วนใหญ่เห็นด้วย ว่า
ควรมีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านผู้เรียน 13 มาตรฐาน 46 ตัวบ่งชี้ ด้าน กระบวนการ 7 
มาตรฐาน 39 ตัวบ่งชี้ ละด้านปัจจัย 11 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 120 ตัวบ่งชี้ สถานศึกษา
ส่วนมากมีการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยมีหลักฐาน ด้านการก าหนด นโยบายวัตถุประสงค์ ตัว
บ่งชี้ กรอบการประเมิน เกณฑ์และวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ แผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายใน ให้ความรู้กับบุคลากรในการท าประกันคุณภาพ และท ารายงานประเมินตนเอง  และ
สถานศึกษาส่วนมากมีการด าเนินงานแต่ไม่มีหลักฐานด้าน การก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการท าประกันคุณภาพภายใน ก าหนดขอบ เขตการด าเนินงาน / ขั้นตอนการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการท าประกันคุณภาพ ศึกษาสภาพและ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และไม่มี การด าเนินงานด้าน แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเข้าร่วมในคณะประกันคุณภาพ10 

                                                 
10 เสาร์วันดี ผ่านเมือง , “รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  
บทคัดย่อจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1476 
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สุจิตรา พะหงษา จากการศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรภายในสถานศึกษา ความเข้าใจในระบบ
ประกันสุขภาพ การสื่อสารภายในหน่วยงาน ระบบงานภายในสถานศึกษา กรรมการประกันคุณภาย
ภายใน และรูปแบบการประกันคุณภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลพบว่า ส่วนใหญ่ตัวบ่งชี้คุณภาพที่มีความเหมาะสมระดับมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คุณภาพขององค์ ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย / เปูาหมาย มี 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ 
ที่ 2 การเรียนการสอน มี 45 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มี 16 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มี 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร จัดการ มี 10 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มี 8 ตัวบ่งชี้ องค์ ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ มี 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่ มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คุณภาพขององค์ประกอบที่ 5 การบริการ ทางวิชาการสู่สังคม มี 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ รูปแบบการด าเนินงานประกันคุณภาพด้านที่ควรมุ่งเน้นมาก
ที่สุด ได้แก่ด้าน กระบวนการ (Process)11 

ปริญดา เลิกสายเพ็ง ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังของ
ผู้บริหารในธุรกิจ ประกันวินาศภัยต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
บริษัทประกัน วินาศภัย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะการบริหารองค์กรและเบี้ยประกันภัยรับที่
ถือ เป็นรายได้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 12 ราย ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยมีความคาดหวังในคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ในด้าน
ทั่วไปคือ มิได้คาดหวังว่าจะรับบัณฑิตเพศชายหรือเพศหญิง หากแต่ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่จะรับสมัคร 
ส าหรับสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ผู้บริหารมิได้ คาดหวังในสถาบันแต่ดูที่ผลการเรียนมากกว่า 
ผู้บริหารมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพประกันภัยมากที่สุด โดยวิชา
ความรู้ประกันภัยพ้ืนฐานที่จะท าให้ บัณฑิตสามารถเริ่มท างานกับองค์กรได้ทันที ไม่ต้องฝึกอบรมอีก 
ส าหรับความสามารถพิเศษ ผู้บริหารมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ มีการน าเอาความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ความคาดหวังด้านการปฏิบัติงาน 

                                                 
11

 สุจิตรา พะหงษา, “รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  บทคัดย่อจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1477 
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มีคุณลักษณะในด้านความซื่อสัตย์ และมีบุคลิกภาพในเรื่องของการกล้าแสดงออก รู้จัก ควบคุม
อารมณ์ได้ด ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกมา มีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการประกันวินาศภัยได้ สถาบันอุดมศึกษาควรจะได้มีการเรียนการสอนตรงกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ เชิงธุรกิจ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่หล่อหลอม
คุณลักษณะบัณฑิตให้มี ความพร้อม ความสามารถสนองตอบความต้องการในภาคธุรกิจประกันวินาศ
ภัยได้ในอนาคต อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป12 

ธงไชย บุญเรือง ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง 2. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมจ าแนกตามลักษณะของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3. 
รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 3.1 
การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ ได้แก่ ให้ความรู้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกระจายการมีส่วน
ร่วมทุกฝุาย และก าหนดคณะท างานด้านระบบสารสนเทศ 3.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์มาตรฐานประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าเอกสาร
ประกอบมาตรฐาน 3.3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระดมความคิดคณะกรรมการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น ก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มอบหมายงาน กระจายอ านาจ ท างานเป็นทีม สนับสนุน อ านวยความสะดวก และนิเทศติดตาม 3.5 
การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อบรมให้ความรู้ และทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญ 3.6 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ประชุมชี้แจงทุกฝุาย วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
ติดตามการประเมิน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ก าหนดข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล รูปแบบรายงาน และระดม

                                                 
12 ปริญดา เลิกสายเพ็ง, “ความคาดหวังของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัยต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.   บทคัดย่อจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46792 
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ความคิดหาแนวทางพัฒนา 3.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ประชุมชี้แจง 
ระดมความคิด วิเคราะห์ผลหาทางพัฒนา และวางแผนการด าเนินงานต่อไป13 

ประภัสสร จันทร์สถิตพร  ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้สุนทรียนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สุนทรียนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการตลอดจนศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่พบ
จากการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมสื่อสารการแสดงกวีคีตการชุด "ออง ซาน ซู จี 60 ปี แห่งตะวันหลัง
ก้อนเมฆ" เนื่องในสามวาระได้แก่ วาระครบรอบ "60 ปีออง ซาน ซู จี การต่อสู้ของสตรีลุ่มแม่น้ าอิระ
วดี และสาละวิน" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาธรรมศาสตร์วาระมหากรรมสุนทรียะ "สันติภาพ
ในมือเรา สันติภาพในดวงใจ" จุฬาฯ วิชากา' 48 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวาระ "สาร
ฝันเพ่ือสันติและสิทธิมนุษยชน" ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้การวิจัย
ดังกล่าวจะศึกษาข้อมูลด้านเอกสารประกอบด้วยบันทึกความรู้สึกจากการแสดงเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการแสดงของผู้จัดการเรียนรู้และผู้เรียนรู้ และใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม 
รวมถึงการใช้กระบวนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลทั้งหมด อาศัยแนวคิดสุนทรียนิเทศ
ศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นกรอบในการศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู้สุนทรียนิเทศศาสตร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อน
การแสดง การแสดง และหลังการแสดง ในแง่ของสาระวิชามีการบูรณาการ 4 ลักษณะได้แก่ 1. 
บูรณาการแบบสอบแทรกวิชาการกับทักษะชีวิต 2. บูรณาการภายในวิชา 3. บูรณาการแบบสห
วิทยาการคือระหว่างวิชาและสาขาวิชา และ 4. บูรณาการกับวิถีชีวิตและวาระทางสังคม ( social 
agenda) ในแง่รูปแบบกิจกรรมโครงงาน และ 3. บูรณาการด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
ส่วนในแง่ผู้สอนหรือวิทยากรมีการบูรณาการการสอนแบบเป็นคณะทั้งวิทยากรภายใน และภายนอก
สถาบันรวมถึงมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนิสิตบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตด้วย จากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ระดับคือ พื้นฐาน ก้าวหน้า เชิงรุก และเป็นเลิศการเรียนรู้สุนทรีย
นิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการ มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ความรู้  2. ความคิด 3. 
ความสามารถ และ 4. คุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่ระดับก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงระดับเป็นเลิศ เมื่อใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 4 
ด้าน คือ 1. สติปัญญาและวิชาการ 2. สังคม 3. คุณธรรม และ 4. ทักษะและวิชาชีพจากการประเมิน

                                                 
13 ธงไชย บุญเรือง, “รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จังหวัดจันทบุรี” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2547.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  บทคัดย่อจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042547000091 
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ของผู้เรียนรู้ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้สุนทรียนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการ เสริมสร้างให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและตระหนักบทบาทของตนเองต่อสังคมส่วนรวมมากที่สุด14   

อัจฉราวรรณ ณ สงขลา และคณะ ได้ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ผล
การศึกษาพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นทั้ง 6 
ด้านโดยรวมในระดับมาก และล าดับตามระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และรองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะพิสัย และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45, 4.37, 4.24, 4.23 และ 4.06 ตามล าดับ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้าน
เนื้อหาที่บัณฑิตควรรู้จากกลุ่มอาจารย์/ผู้บริหาร และนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับข้อเสนอแนะ
ที่ใกล้เคียงกัน คือ ความรู้ด้านการตลาด และทักษะในด้านการสื่อสาร สถานประกอบการให้
ข้อเสนอแนะในด้านการติดตามข่าวสาร และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตว่าให้มีการแนะแนวทางในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้บัณฑิตมีเปูาหมายในชีวิตของตนเองมากขึ้น รวมทั้งควรมีการปลูกฝังความมุ่งมั่นและความ
กระตือรือร้นในการท างาน15 

สมใจ เจียระพงษ์ และคณะ ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการ
เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในรายวิชา 
สม.1102 ทักษะชีวิต ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน (TQF)  พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ด้าน และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาตามล าดับคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับดีมาก ด้านความรู้อยู่ในระดับดีมาก และด้านทางทักษะปัญญา อยู่ในระดับดีมาก 2) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาในรายวิชาทักษะชีวิต ด้านผู้เรียน พฤติกรรม

                                                 
14 ประภัสสร จันทร์สถิตพร, “การจัดการเรียนรู้สุนทรียนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วาทวิทยา) 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  บทคัดย่อจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001552 

15 อัจฉราวรรณ ณ สงขลา และคณะ, “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น” (รายงาน
การวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554). 



 
33 

 

ที่พบมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ด้านผู้สอน พฤติกรรมที่พบมากที่สุด คือ ผู้สอนเป็น
แบบอย่างที่ดีของนักศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์รอบรู้ในเนื้อหาร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 93.7916 

กฤตยา ฐานถวรภัทร์ ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่
พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการและเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท– เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.77 รองลงมา
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.71 ความต้องการอันดับที่สาม ได้แก่ ด้าน
ความรู้และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.43 เท่ากันทั้งสองด้าน และด้านสุดท้ายได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา โดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 3.2917 

ประพันธ์ เกียรติเผ่า ได้ศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิต
ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับผลการเรียนรู้จริง ในภาพรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด เปรียบเทียบความ
ความหวังและผลการเรียนรู้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) เปรียบเทียบ
เพศที่แตกต่างกันกับผลการเรียนรู้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) เปรียบเทียบ
ช่วงอายุที่แตกต่างกันกับผลการเรียนรู้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) ยกเว้นด้าน

                                                 
16 สมใจ เจียระพงษ์, “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการเรียนรู้แนวจิตต

ปัญญาศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในรายวิชา สม.1102 
ทักษะชีวิต” (รายงานการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2554), บทคัดย่อ 

17กฤตยา ฐานุวรภัทร์, “คุณลักษณะพึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา 
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นอร์ท– เชียงใหม่” (รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท– เชียงใหม่, 2555), บทคัดย่อ . 
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ปัญญา ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) เปรียบเทียบขั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกันกับผลการ
เรียนรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) ยกเว้นด้านปัญญาค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>.05) และเปรียบเทียบช่องทางการเข้าศึกษาที่แตกต่างกันกับผลการเรียนรู้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 
6 ด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05)18 

วิมานพร รูปใหญ่ ได้ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จากกลุ่มของบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ (identity) และด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์จากกลุ่มของผู้ใช้บัณฑิต ให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ( Identity) ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่นของบัณฑิตสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตคือ ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถน ามาบูรณาการ
ในการท างานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความรักในวิชาชีพและมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่
ผู้ใช้ ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง คือ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คือเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุง
หลักสูตรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น19 

                                                 
18 ประพันธ์ เกียรติเผ่า, “ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิต

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ ”  ( ร ายง านการวิ จั ย  คณะศึ กษาศาสตร์ และ พัฒนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 2555), บทคัดย่อ  

19 วิมานพร รูปใหญ่, “การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี, 2555), บทคัดย่อ 
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รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ศึกษาเรื่องโมเดลการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมความท้าทายของการศึกษา คือ การพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนาตนเอง สังคม 
และประเทศให้เจริญก้าวหน้าความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือมาตรฐานและความสอดคล้องต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทความนี้
น าเสนอประเด็นปัญหาของการศึกษากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแสดงอีกหนึ่งมุมมองเพ่ือสะท้อน
การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดล 4+1 ของการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนโยบายการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เช่น มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ความเป็นสากลและการใช้ภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้
บรรลุผลตามเปูาหมาย ส่วนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรฐานการศึกษาอันหนึ่งในส่วน
ของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยทุกระดับชั้นใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันมีคุณภาพขั้นต่ าใกล้เคียงกัน
และสามารถก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากลได้20 

กัญญ์สิ ริ  จั นทร์ เจริญ คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

นริสา วงศ์พนารักษ์ และคณะ ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีและพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด   รองลงมาคือด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  เมื่อแยกวิเคราะห์รายปี พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตรุ่น
ปีการศึกษา 2551 จ านวน 24 คน มีความพึงพอใจ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับดีมาก รองลงมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีมาก  ผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปี
การศึกษา 2552 จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดี รองลงมา คือด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในระดับดี และผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 
2553 จ านวน 65 คนมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดี  รองลงมาคือด้านความรู้ใน
ระดับดี ผลจากการสนทนากลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 4 กลุ่ม สรุปได้ว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

                                                 
20 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล, “โมเดลการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ” 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2555.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  บทความจาก
ฐ า น ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ส มุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  http://www.tci-
thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/index 
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บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 6 ด้านในระดับดี สอดคล้องกับผล
การศึกษาเชิงปริมาณ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลที่ต้องการในอนาคต  คือ 
ต้องการบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา พฤติกรรมบริการและบุคลิกภาพ การมีจิตอาสา ภาษาอังกฤษ และ
ความรักความผูกพันต่อองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษานี้ไปใช้พัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะใน
แต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียนการ
สอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของแหล่งงาน และสนองตอบความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้านของสังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน21 

อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ศึกษาพบว่า พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การสะท้อนถึงนวัตกรรมการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือนในห้อง เพ่ือนต่างห้อง และอาจารย์ผู้สอนให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น ได้
ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องมีการทางานร่วมกันตลอด
ภาคการศึกษา ส่งผลให้ผู้สอนได้รู้จักและเข้าใจถึงพ้ืนฐานนิสัย ความสามารถ การแก้ปัญหา และ
ปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้น ซึ่งทาให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน
ได้มากขึ้นในภาคการศึกษาต่อไป พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ พบว่า
ประเด็นที่ผู้เรียนมีความรู้สึกเห็นด้วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) การท าโครงการส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสนิทสนม เข้าใจ และรู้จักนิสัยเพ่ือนในห้องมากขึ้น 2)การท าโครงการส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญของการทางานร่วมกันมากขึ้น มากที่สุด และ 3) การท าโครงการส่งผลให้ผู้เรียนต้อง
วางแผนและต้องปรับรูปแบบการท างาน เนื่องจากต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลักสูตร 

                                                 
21 นริสา วงศ์พนารักษ์และคณะ , “ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผลการเรยีนรู้ของบัณฑิต” คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
2555.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558.  
http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article136_26867.pdf 
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จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ มีผลต่อ
พัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ดีขึ้น22  

อเนชา เพียรทอง ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาใน
เขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555  พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

เอเทรีย (Atria) การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพ และ
แผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ์ ต่อทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการท าแผนพัฒนาโรงเรียนในเมือง
รัฐชิคาโก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ์ ต่อทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในเมืองรัฐชิคาโก เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาโรงเรียน กระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ์อยู่บนพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์กรและทฤษฎีแรงจูงใจ เนื่องจากทัศนคติเป็นส่วนประกอบหลักในทั้ง
สองทฤษฎีนี้ ทัศนคติของครูจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า ครูมีทัศนคติ
ที่ดีต่อกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ์24 

โฟล์ท (Floit) วิจัยเรื่อง ผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกต่อโรงเรียน
ในมลรัฐอิลลินอยซ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการมีส่วนร่วมในการทบทวนการ

                                                 
22

 อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ, “พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ  ในรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์” 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, 2555.  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2558. http://manage.dusit.ac.th/userfiles/files/02-
CLASS-RSH-ANCHANA-154.pdf 

23 อเนชา เพียรทอง, “คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาค
กลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต การจัดการเรียนรู้พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, 2556), 43. 

24Atria, P. Joseph, The Effect of the Illinois Quality Assurance and 
Improvement Planning Process on Chicago Publics school Attitudes toward 
School Improvement. (Ed.D. Educational Administration, Illinois University, 1999), 36. 
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ด าเนินงานจากภายนอกจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากรายงานการประเมินภายนอก ได้ระบุให้เห็นถึงประเด็นบรรยากาศ
การเรียนรู้ และถึงแม้ว่ารายงานนี้ได้กล่าวถึงความจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางของหลักสูตให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ แต่มีหลักฐานอ้างอิงน้อยมากในการปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน 
และกลยุทธ์การสอน ส่วนการสนับสนุนจากชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนไม่ได้บูรณาการกับ
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่ก าหนด ผลการวิจัย พบว่ารายงานการประเมินภายนอก และ
รายงานข้อคิดเห็นจากโรงเรียนแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการพัฒนาหลาย
อย่างยังไม่ต่อเนื่องและอาจบ่งบอกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการประกันคุณภาพไม่ได้25 

เกลน รอสส์ (Glenn Ross) ได้ศึกษาความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการวางแผนหลักสูตร เรื่องเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร พบว่า นักพัฒนาหลักสูตร
ต้องการให้มีความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น เน้นความส าคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู้ การวางแผน
หลักสูตร เทคนิคการประเมินหลักสูตร26 
 

สรุป 
 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หมายถึง การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่  (1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral)  (2)  ด้านความรู้ (Knowledge)  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive 
Skills) (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากมาตรฐานที่ก าหนดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศต่อไปในอนาคต 

                                                 
25 Floit, J. Daryl The Effects of the Quality Assurance External Review 

on Illinois School Reform (Ph.D. Educational Administration, Illinois University, 2000), 
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26 Glenn, J. Ross Curriculum Development in Junior/Community 
College. The “State-of-the-Art” as View by the Arcade Affaice Office (online), 
accessed 7 May 2015. Available from : http//Erucae.Net/ericelb/Ed/88710.html. 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลโดย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใช้คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(Unit of analysis)  มีประชากรเป็นคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลผู้ให้ข้อมูลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6 สาขาวิชา
สาขาวิชาละ 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา รวม 54 คน  
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาลักษณะมาตรฐานการเรียนรู้
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากเอกสาร  ต ารา  
กฎระเบียบ  ข้อมูล  สถิติต่างๆ  รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น ามาจัดท าโครงร่างการวิจัยตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอโครงร่างการวิจัยต่อภาควิชาเพ่ือขอความ
เห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือความสัมพันธ์ จากนั้น
น าไปทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ น าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  แล้วน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  แปลผลการวิเคราะห์
ข้อมลู  ประมวลผล  และเสนอแนะ 
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 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการ
น าร่างผลการวิเคราะห์  แปลผล  และอภิปรายผล  มาจัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ  ตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ ไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ  จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง   ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case studydesign)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ S หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ านวน 6 สาขาวิชา
ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3) สาขาวิชา
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เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 5) สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน คณาจารย์ จ านวน 3 คน และนักศึกษาจ านวน 3 คน แห่งละ 9 คน  รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 54 คน 

  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) (X1) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) (X2)  หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) (X3) หมายถึง ความสามารถในการ 
วิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ 
ในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ( Interpersonal 
Skills and Responsibility) (X4) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะ
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ผู้น า  ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) (X5) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม  จ านวน 1 ฉบับ  แบ่งออกเป็น 3 
ตอน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  1. เพศ  2. อายุ  3. วุฒิการศึกษา  4. ประเภท และ 5. สังกัดสาขาวิชา 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 โดยแบบสอบถามตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
27ซึ่งสามารถจัดล าดับคุณภาพได้ 5 ระดับ  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง  ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับน้อย  มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง  ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับมาก  มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5  หมายถึง  ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน 

                                                      
27Likert, Rensis, New Patterns of Management(New York: McGraw-Hill, 

1961),  73-74. 



39 
 

 

 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าผลการศึกษามาสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ขั้นที่ 2  การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  โดย
น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  โดยค่า IOC เท่ากับ 0.60 - 1.00  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

ขั้นที่ 3  น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหาร 
จ านวน 3 คน คณาจารย์ จ านวน 3 คน และนักศึกษา จ านวน 3 คน ในคณะที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 4 สาขาวิชาๆ ละ 9คน รวมทั้งสิ้น36คน 

ขั้นที่ 4  หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยใช้วิธีของ    
ครอนบาค (Cronbach)28  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)  ปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .992 

ขั้นที่ 5  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลในคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเทคโนโล ยี
สื่อสารมวลชน 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าโดยผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน คณาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 3 คน รวมทั้งสิ้น  45  คนซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

                                                      
28Cronbach, J. Lee, Essentials of Psychological Testing(New York: Harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
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เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลที่เป็นประชากรช่วยอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ตามท่ีก าหนด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ได้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว พิจารณาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบ 
สอบถาม แล้วจึงมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  และน าเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใช้สถิติการวิจัย ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (ƒ)  และค่าร้อย
ละ (%) 

2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)29 หาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงใดก็แสดงว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบนั้น  
ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  
สรุป 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                                                      
29Best, W. John, Research in Education(New Jersey:Prentice-Hall Inc., 1970), 

190. 
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แห่งชาติ และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประชากร คือ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ านวน 6 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3) สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  5) สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร 3 คน คณาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 3 คน รวมสาขาวิชาละ 9 คน  รวมทั้งสิ้น 54 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   
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บทที ่4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล” เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่
เป็นประชากร จ านวน 6 สาขาวิชา  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้บริหาร 3 คน คณาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 
3 คน รวมสาขาละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์  โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนก
เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้บริหาร 3 คน คณาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 3 คน รวมสาขาวิชาละ 9 คน มีผู้ให้ข้อมูลรวม
ทั้งสิ้น 54 คน แยกพิจารณาตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และสังกัดสาขาวิชา         
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และสังกัด

สาขาวิชา 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

เพศ   
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ชาย 42 77.78 
หญิง 12 22.22 

รวม 54 100.00 
 
ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และสังกัด

สาขาวิชา (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

อายุ   
11-20 ปี 6 11.11 
21-30 ปี 12 22.22 
31-40 ปี 25 46.30 
41 ปีขึ้นไป 11 20.37 

รวม 54 100.00 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี 18 33.33 
ปริญญาโท 31 57.41 
ปริญญาเอก 5 9.26 

รวม 54 100.00 
ต าแหน่ง   

ผู้บริหาร 18 33.34 
คณาจารย์ 18 33.33 
นักศึกษา 18 33.33 

รวม 54 100.00 
สังกดัสาขาวิชา   

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 9 16.66 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 9 16.66 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 9 16.66 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 16.66 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

9 
9 

16.66 
16.66 

รวม 54 100.00 



43 
 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 42 คนคิดเป็น

ร้อยละ 77.78  เป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 น้อยที่สุดคือ
ช่วงอายุ 11 – 20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  เมื่อจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และระดับปริญญาเอก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 
ตามล าดับ ต าแหน่งผู้บริหาร 18 คน คณาจารย์ 18 คน และนักศึกษา 18 คนจ าแนกตามสังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.66 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 6 สาขาวิชา แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 14 

  
ตารางที่ 2  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยภาพรวม     (n = 54) 
 

ด้านที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

( ) (S.D.) ระดับ 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.22 0.40 มาก 

2 ด้านความรู้ 4.17 0.39 มาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.17 0.30 มาก 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.43 0.23 มาก 
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5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.17 0.41 มาก 

 รวม 4.23 0.35 มาก 
 
จากตารางที่ 2  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23, S.D = 0.35) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ( =4.43, S.D = 0.23) รองลงมาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ( = 4.22, S.D = 0.40) ด้านความรู้ ( = 4.17, S.D =0.39) ด้านทักษะทาง

ปัญญา ( = 4.17, S.D = 0.30) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.17, S.D = 0.41)   
 
 
 

ตารางที่ 3  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม          (n = 54) 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ( ) (S.D.) ระดับ 

1. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ 4.11 0.69 มาก 
2. นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
4.24 0.51 มาก 

3. นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลา 4.09 0.62 มาก 
4. นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ 4.15 0.68 มาก 
5. นักศึกษายึดมั่นในความถูกต้อง 4.35 0.59 มาก 
6. นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ

สังคม 
4.37 0.65 มาก 

รวม 4.22 0.40 มาก 
 

จากตารางที่ 3  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.22, 
S.D = 0.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยนักศึกษาเคารพกฎระเบียบ
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และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ( = 4.37, S.D = 0.65) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 

รองลงมาคือนักศึกษายึดมั่นในความถูกต้อง ( = 4.35, S.D =0.59) นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ( = 4.24, S.D = 0.51)  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมและถูกกาลเทศะ ( = 4.15, S.D = 0.68)  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ

รับผิดชอบ ( = 4.11, S.D = 0.69)  และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ นักศึกษามีวินัยตรง

ต่อเวลา( = 4.09, S.D = 0.62)        
                 

ตารางที่ 4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้                  (n = 54) 

 

ด้านความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหา 4.04 0.47 มาก 
2. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการท างาน 4.33 0.51 มาก 
3. นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ

สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 4.05 0.45 มาก 
4. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองได้ 4.37 0.59 มาก 
5. นักศึกษามีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 4.05 0.56 มาก 

รวม 4.17 0.39 มาก 
จากตารางที่ 4  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D = 0.39)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

และพัฒนาตนเองได้(  = 4.37, S.D = 0.59) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ

นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการท างาน( = 4.33, S.D =0.51) นักศึกษามีความรู้

ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ ( = 4.05, S.D = 0.45) 

นักศึกษามีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ ( = 4.05, S.D = 0.56) และข้อที่มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตน้อยที่สุด คือ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหา ( = 4.04 , S.D = 0.47)                         
          
ตารางที่ 5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญา            (n = 54) 
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ด้านทักษะทางปัญญา ( ) (S.D.) ระดับ 

1. นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.28 0.53 มาก 
2. นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 
4.22 0.57 มาก 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.13 0.58 มาก 

4. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.05 0.56 มาก 

รวม 4.17 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 5  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D = 
0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

( = 4.28, S.D = 0.53) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา นักศึกษามีความสามารถในการ

วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( = 4.22, S.D = .57) นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ( = 4.13, S.D = 0.58) และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด คือ นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสม ( = 4.05, S.D = 0.56)  
 
 
 

 
ตารางที่ 6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                                                  (n = 54) 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี 4.33 0.55 มาก 
2. นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งในกลุ่มได้ 
4.37 0.65 มาก 
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3. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร 4.42 0.49 มาก 
4. นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนต่อการ

ปฏิบัติราชการ 
4.48 0.57 มาก 

5. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.54 0.60 มาก
ที่สุด 

รวม 4.43 0.23 มาก 
   

จากตารางที่ 6 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดย

ภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามี

ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ( = 4.54, S.D = 0.57) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก

ที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนต่อการปฏิบัติราชการ ( = 

4.48, S.D = 0.57) นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในองค์กร ( = 4.42, S.D = 0.49) 

นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ ( = 4.37, S.D = 

0.65) นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด(ี = 4.33, S.D = 0.55) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย
ที่สุด  
                               
ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                               (n = 54) 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                
( ) (S.D.) ระดับ 

1.  นักศึกษามีความสามารถในการใช้ตัวเลข และแปรผลการ
วิเคราะห์   เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

4.07 0.47 มาก 

2 .  นั ก ศึ กษ ามี ค ว าม ส ามา รถสื่ อ ส า รทั้ ง ภ าษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

3.8 0.71 มาก 

ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)                           (n = 54) 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                
( ) (S.D.) ระดับ 

3. นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนองาน โดยเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสม 

4.37 0.49 มาก 

4. นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องและใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.44 0.50 มาก 

รวม 4.17 0.41 มาก 
 

จากตารางที่ 7  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องและในการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม( = 4.44, S.D = 0.50) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ

นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนองาน โดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ( = 4.37, S.D = 0.49) 
นักศึกษามีความสามารถในการใช้ตัวเลข และแปรผลการวิเคราะห์ เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม ( = 4.07, S.D = 0.47) และนักศึกษามีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ( = 3.80, S.D = 0.71) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ผลวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงล าดับมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยตามแนวทางการมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้
ดังนี้ 

(1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)นักศึกษาควรมีการพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
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ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

(2)  ด้านความรู้ (Knowledge)นักศึกษาควรจะมีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

(3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)นักศึกษาควรมีความสามารถในการ
วิเคราะห์  สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ 
ในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

(4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility)นักศึกษาควรมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) นักศึกษาควรมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
(Unit of analysis)  มีประชากรเป็นคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผู้ให้ข้อมูลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   6 สาขาวิชา 
สาขาละ 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา รวม 54 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รองลงมาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยนักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษายึดมั่นในความถูกต้อง นักศึกษามีความซ่ือสัตย์สุจริต
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และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ 
นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลา               

2. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองได้มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการท างาน  นักศึกษามี
ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้    นักศึกษามี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ นักศึกษามี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา                     

3. มาตรฐานการเรียนรู้ ของบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
รองลงมา นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ 
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

4. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวม  อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนต่อการปฏิบัติราชการ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในองค์กร นักศึกษามีความสามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  

5. มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยนักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องและในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษามีความสามารถในการน าเสนองาน โดยเลือกใช้สื่อ
ที่เหมาะสม  นักศึกษามีความสามารถในการใช้ตัวเลข และแปรผลการวิเคราะห์เหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม  แ ล ะ นักศึกษามีความสามารถสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  



51 
 

 

 

2. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สรุปได้ดังนี้ 

(1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) นักศึกษาควรมีการพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ง ในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

(2)  ด้านความรู้ (Knowledge) นักศึกษาควรจะมีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

(3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) นักศึกษาควรมีความสามารถในการ
วิเคราะห์  สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ 
ในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

(4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills 
and Responsibility) นักศึกษาควรมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) นักศึกษาควรมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การอภิปรายผล 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  เรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
พิจารณา  เพ่ือให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์   จึงอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รองลงมาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในปัจจุบันทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
หมั่นฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถน าหลักการที่เป็นข้อความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็น
ธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลัยพร ยาขามป้อม  พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการระดับมากที่สุดคือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านความรู้  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิบูลย์  จูง ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่หน่วยงาน
ต้องการจ าเป็นจะต้องประกอบได้ด้วยการมีความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับลูกน้อง เพ่ือร่วมงาน และสามารถท างานเป็นทีมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา 
วงศ์พนารักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีและพบว่าผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  เมื่อแยกวิเคราะห์รายปี พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2551 จ านวน 
24 คน มีความพึงพอใจ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในระดับดีมาก 
รองลงมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีมาก  ผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2552 จ านวน 25 คน 
มีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดี รองลงมา คือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในระดับดี และผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 จ านวน 65 คนมีความพึงพอใจ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับดี  รองลงมาคือด้านความรู้ ในระดับดี ผลจากการสนทนากลุ่มผู้ใช้
บัณฑิตจานวน 4 กลุ่ม สรุปได้ว่า ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 6 ด้านในระดับดี สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ และมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลที่ต้องการในอนาคต คือ ต้องการบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา 
พฤติกรรมบริการและบุคลิกภาพ การมีจิตอาสา ภาษาอังกฤษ และความรักความผูกพันต่อองค์กร 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้พัฒนา
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของแหล่งงาน และสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงรอบด้านของ
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สังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา ฐานุวรภัทร์  กล่าวว่า สถาน
ประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณพร โพธิ์สินสม
วงศ ์ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตจากการประเมินของบัณฑิต, อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายในหน่วยงาน
เอกชน และการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต เพ่ือใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร  พบว่า บัณฑิต 
อาจารย์ และหัวหน้าฝ่ายในหน่วยงานเอกชน ประเมินว่าบัณฑิตสาขา สังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ความสามารถระดับปานกลาง และด้านบุคลิกภาพระดับสูง   การฝึกงานมีผลให้การ
ประเมินด้านความรู้ความสามารถของบัณฑิตแตกต่างกัน ส าหรับอาจารย์ประเมินบัณฑิตด้านความรู้
ความสามารถมากกว่าบัณฑิตประเมินตนเอง   เกณฑ์ที่หัวหน้าฝ่ายในหน่วยงานเอกชนใช้ในการ
คัดเลือกพนักงานมากที่สุด คือ เกรดเฉลี่ยสะสม  ความรู้ความสามารถที่หัวหน้าฝ่ายในหน่วยงาน
เอกชนใช้ในการคัดเลือกพนักงาน มากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้งาน และความสามารถ
ในการท างานโดยใช้ คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพที่หัวหน้าฝ่ายในหน่วยงานเอกชนใช้ในการคัดเลือก
พนักงานมากที่สุด ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบในงานและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอเนชา เพียรทอง คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
ในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา 

แยกอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยนักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าการศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทาง
ส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบมีศีลธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างสันติ และมีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา วงศ์พนารักษ์และคณะ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีและพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากการศึกษานี้ไป
ใช้พัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะในแต่ละด้านให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของแหล่งงาน และสนองตอบความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงรอบด้านของสังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา อิสสระ
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วิทย์ พบว่า คุณลักษณะของบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณและ
อุดมการณ์ของความเป็นนักการศึกษาปฐมวัยและมีวินัยในตนเอง 2) มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษาสามารถแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเอง เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า ตามกรอบมาตรฐานบัณฑิตต้องมีความรู้
ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้ง
หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นัยนา อิสสระวิทย์ คุณลักษณะของบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ด้านความรู้ ที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษา
ปฐมวัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและโปรแกรมทางการศึกษาปฐมวัย 3) มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
4) มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 มีวัตถุประสงค์ระบุไว้ข้อหนึ่ง
ว่า มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น ท า
เป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหากบุคคลมีความรับผิดชอบจะมีผลดีคือ (1) คนมีความ
รับผิดชอบย่อมจะท างานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมายกาลเวลา (2) คนมีความรับผิดชอบย่อมเป็นที่
นับถือได้รับการสรรเสริญ และเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม (3) ความรับผิดชอบเป็นสิ่ง
เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎจริยธรรมและหลักเกณฑ์ของสังคม (4) ไม่เป็นตนเหตุ
ของความเสื่อม และความเสียหายแก่ส่วนรวม และ (5) ท าให้เกิดความก้าวหน้า สงบสุข เรียบร้อยแก่
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ได้ศึกษา พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบโครงการ พบว่าประเด็นที่ผู้เรียนมีความรู้สึกเห็นด้วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) 
การท าโครงการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนิทสนม เข้าใจ และรู้จักนิสัยเพ่ือนในห้องมากขึ้น 2)การท า
โครงการส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการทางานร่วมกันมากขึ้น มากที่สุด และ 3) การท า
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โครงการส่งผลให้ผู้เรียนต้องวางแผนและต้องปรับรูปแบบการท างาน เนื่องจากต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกหลักสูตร จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบโครงการ มีผลต่อพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ดีขึ้น  5) มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยนักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องและในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพภรณ์ วาสนาพงษ์ พบว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตโดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือปณิธานในการผลิตบัณฑิตของแต่ละกลุ่มสาขา มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการเรียนรู้และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตส่งผลให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อค้นพบของการวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่น าเสนอไปแล้วนั้น เพ่ือให้
งานวิจัยนี้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ควรมีการ
จัดท าแนวทางในการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น มีการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  

2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ควร
สอดแทรกและส่งเสริมให้นักศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 

3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการท างานตรงตามสาขาวิชา และความต้องการของผู้เรียน 
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ด้วยการเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง การน านักศึกษาออกไปดูงานนอกสถานที่ เพ่ือจะได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมในการท างานในอนาคตอย่างมั่นใจ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้แพร่หลายออกไป และ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จึง
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.ควรมีการศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
การค้นคว้าอิสระ 

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

  
1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรตัน์ ดวงสุวรรณ 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  

2. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ 
ต าแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  

3. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร 
ต าแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย   
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รายชื่อขอทดลองเครื่องมือ 
การค้นคว้าอิสระ 

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 

1. ผศ. นภาพร นาคทิม  รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 

Reliability 
Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.991 .992 195 

 
 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
topic001 823.37143 7772.652 .351 . .991 
topic002 823.65714 7821.467 .071 . .991 
topic003 823.51429 7798.728 .234 . .991 
topic004 823.57143 7770.017 .467 . .991 
topic005 823.51429 7783.551 .420 . .991 
topic006 823.48571 7780.492 .375 . .991 
topic007 822.94286 7731.173 .634 . .991 
topic008 823.02857 7720.264 .760 . .991 
topic009 822.65714 7736.879 .808 . .991 
topic010 822.80000 7732.871 .797 . .991 
topic011 822.80000 7733.812 .707 . .991 
topic012 822.88571 7729.928 .794 . .991 
topic013 822.74286 7738.373 .795 . .991 
topic014 822.77143 7738.064 .801 . .991 
topic015 822.97143 7749.970 .661 . .991 
topic016 822.62857 7738.652 .795 . .991 
topic017 822.62857 7753.005 .722 . .991 
topic018 822.88571 7725.045 .788 . .991 
topic019 822.80000 7732.871 .797 . .991 
topic020 822.80000 7733.812 .707 . .991 
topic021 822.88571 7729.928 .794 . .991 
topic022 822.74286 7738.373 .795 . .991 
topic023 822.77143 7738.064 .801 . .991 
topic024 822.97143 7749.970 .661 . .991 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือสาขาวิชาที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

6 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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a 
 

แบบสอบถามของการวิจัย 
เรื่อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน 

ตอนที่ 1ข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  
1) ผู้บริหาร   จ านวน  18  คน 
2) คณาจารย์   จ านวน  18  คน 
3) นักศึกษา   จ านวน  18  คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน 54  คน 
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3. โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบค าถาม 
ทุกข้อโดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อย่างใด และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ 

4. กรุณารวบรวมแบบสอบถามและส่งคืนผู้วิจัย 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสอบแบบสอบถามและ

ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
      นางสาวสุนิดา  แสงอาวุธ 
                 นักศึกษาปริญญาโท 
            ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
**วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

แบบสอบถามของการวิจัย 
เรื่อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
    ชาย      หญิง 

2. อายุ 

    11 – 20 ปี      21 – 30 ปี 

    31 – 40 ปี      41 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา 

    ก าลังศึกษา      ปริญญาตรี 
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    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………. 

4. ประเภท 

    ผู้บริหาร      คณาจารย์ 

    นักศึกษา    

5. สังกัดสาขาวิชา 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 
 
 
ตอนที่  2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1     หมายถึง     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด 

  2     หมายถึง     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย 
3     หมายถึง     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปาน

กลาง 
  4     หมายถึง     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 

5     หมายถึง     มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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ข้อ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ      
2 นักศึกษามีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
     

3 นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลา      
4 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ      
5 นักศึกษายึดมั่นในความถูกต้อง      
6 นักศึกษาเคารพก ระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ

สังคม 
     

ด้านความรู ้
7 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษ ีที่

ส าคัญในเนื้อหา 
     

8 นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นในการท างาน      
9 นักศึกษามคีวามรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ

สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได ้
     

10 นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองได ้      
11 นักศึกษามีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได ้      

ด้านทักษะทางป ญญา 
12 นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      
13 นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนแก้ป ญหาอย่างเป็น

ระบบ 
     

14 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขป ญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

     

15 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการป ิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 

ข้อ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

16 นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี      
17 นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งในกลุ่มได ้
     

18 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร      
19 นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟ งความคิดเห็นของผู้อื่น      
20 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร      

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
21 นักศึกษามีความสามารถในการใช้ตัวเลข และแปรผลการ

วิเคราะห ์
     

22 นักศึกษามีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

     

23 นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนองาน โดยเลือกใช้ส่ือที่
เหมาะสม 
 

     

24 นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องและใน
การแก้ป ญหาได้อย่างเหมาะสม 
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ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. .................................
๒. ด้านความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………....................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ............................................................................. 
๓. ด้านทักษะทางป ญญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................................... .............
............................................................................................................................. ................................... 

 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….............................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลเพ่ือการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวสุนิดา  แสงอาวุธ 

 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางสาวสุนิดา   แสงอาวุธ 
  เกิดวันที่  20  มกราคม  2514 
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 8/1407  ซอยหมู่บ้านเขาเต่า  ต าบลหนองแก  อ าเภอหัวหิน 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110 
ที่ท างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
  กม.242  ถนนเพชรเกษม  ต าบลหนองแก  อ าเภอหัวหิน 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
พ.ศ. 2534 ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค

กรุงเทพ 
พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภั เพชรบุรี 
พ.ศ. 2558        ก าลังศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                     จังหวัดนครปฐม 
 
 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2540-2544  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
พ.ศ.2544 – ป จจุบัน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 




