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บทที1่
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
จากการประกาศใช พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 6
วาดวย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 ทําใหตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก สําหรับ
การประกันคุณภาพภายนอกนั้น กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ทําการประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อ ใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา จากสาระโดยสรุปในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาวไดสง ผล ตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางมาก ในประเด็นที่สําคัญคือ
1. สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาให
ดีข้นึ
2. ระบบประกันคุณภาพ ตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ
2.1 ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดใหการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดขี ึ้น
2.2 ระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยสถาบันอุดมศึกษา ตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่มีขอ มูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา รวมถึงการที่ ตองจัดทํารายงานประจําป ที่เปนผลจากการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งรายงานประจําปนี้ตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยตอสาธารณชน และถือ
วาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) จึงไดกําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ทําใหคณะฯตองดําเนินการศึกษาและสํารวจความพึงพอใจ
ของผูประกอบการในการทํางานของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2557 เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา และนํ ามาใช เป นแนวทางในการจั ดการศึกษาของคณะฯและมหาวิ ทยาลั ย ในการปรั บ
กระบวนการผลิตบั ณฑิ ตให มี ความรู ความสามารถตรงกั บความต องการของผู ประกอบการ และทันกั บกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง
ตามมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการใหมหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแต
ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี
5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ หงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทัน
วิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด
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โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห งชาติ รวมทั้งความคาดหวั งของผู ใชบั ณฑิ ตและสั งคม ดั งนั้ นสถาบั นจึ งควรมี การวั ดระดั บ
ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา

วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของ บัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2) เพื่อใหมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3) เพื่อใหมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ตัวแปลการศึกษา
ความสามารถเชิงวิชาการ/ปฏิบัติงาน ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 5 ดาน คือ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่
เนนทักษะการปฏิบัติ ตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูตามทักษะพิสัย ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2556-2557 ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะการปฏิบัติ ตองเพิ่ม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามทักษะพิสัย ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา

นิยามศัพท
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
บัณฑิต หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ปการศึกษา2556-2557
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูประกอบการ เจาของกิจการ นายจาง และหรือ ผูบังคับบัญชา ระดับตน
ระดับกลาง ระดับสูง ที่ทําหนาที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยตรง
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ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการ ปฏิบัติงานของบัณฑิต
ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
สื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะการปฏิบัติ ตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
ทักษะพิสัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จ จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา2556-2557
2. น าขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในพัฒนาและการเสริมสรางสมรรถนะของบัณฑิตตามที่ผูใช
บัณฑิตพึงประสงค

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล
เก็บและรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยการจัดสงหนังสือของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมกับแนบแบบสอบถาม โดยดําเนินการจัดสงตามรายชื่อของสถานประกอบการ หรือ
นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
วิธีการเก็บขอมูล : ใชแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต โดยขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน องคกรที่เปนผูใช
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรชว ยกรอกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอ มูลจากกลุมเปาหมายอยางแทจริง แลวนํามา
รวบรวมประเมินผล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางนั้น ศึกษาโดยการประเมินผลจากการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งแบบ
สํารวจดังกลาวนีม้ ีคําถามเพื่อประเมินผลในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิต ไดแก ตําแหนงในองคกร ประเภทขององคกร ระยะเวลารวมงาน และ
ระดับความคุนเคยกับบัณฑิต
2. ดานขอมูลของบัณฑิต ไดแก สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปการศึกษา
3. ดานขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ขอจํากัดในการสํารวจครั้งนี้
8.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไมแจงชื่อ และที่อยูของสถานประกอบการ/แจงไมชัดเจนไมระบุบานเลขที่ ไมระบุ
รหัสไปรษณีย ทําใหไมสามารถติดตอได
8.2 ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ไดสงแบบสอบถามกลับคืนมาโดยไมมีการประเมินบัณฑิตตามรายชื่อที่ระบุไว
เนื่องจากบัณฑิตลาออก/ลาศึกษาตอ ออกปฏิบัติงานภาคสนาม และโอนยายไปปฏิบัติงานที่อ่นื
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556-2557 ตามจํานวนบัณฑิตของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูศึกษาไดศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การศึกษาโดยมีหัวขอตอไปนี้
1. ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจ
2.แนวคิดและทฤษฎีของความพึงพอใจ
3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
4.องคประกอบของความพึงพอใจ
5. หลักสูตร ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1. ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจ
1.1 ความหมาย ความหมายของความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย
ของ คําวา “ความพึงพอใจ” หมายถึง รัก ชอบใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546:793)
ลูดอนและบิททา(Loudon & Bitta, 1983:579) กลาววา ความพึงพอใจเปนองคประกอบที่สําคัญ ในขั้นตอน
การประเมินความพอใจนี้ สงผลใหเกิดความรูสึกเพียงพอ จากสิ่งที่ไดรับและความรูสึกเพียงพอนี้เปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบประสบการณในอดีตกับสิ่งที่ไดรับ
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ( 2540:80) กลาววาความพึงพอใจเปนภาวะของ ความพึงพอใจ หรือ
ภาวะของการมีอารมณในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมิน ประสบการณของคน ๆ หนึ่ง สิ่งที่ไดขาด
หายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่จะไดรับเปน รากฐานแหงความพอใจและไมพอใจได
ประนอม แสงจันทร (2539) อางใน ทิพยสุคนธกิจรุงโรจน2547 กลาววา ความพึง พอใจ หมายถึง
ความรูส ึก อารมณความคิด หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราตาง ๆ เปน ผลเนื่องมาจากบุคคลไดประเมินสิ่งเรา
นัน้ แลว
เดวิด แนดเรอร (David Nadler, 1986) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลของความคาดหวังที่เกิดตามเปาหมายที่
กําหนดไวกอนแลว แตความพึงพอใจจะมีระดับการลดลง หรือ เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขตามทัศนะคติขณะนัน้ ๆ
วูลแมน (Wolman ,1985) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึกของ บุคคลที่มีความสุข ความ
อิ่มเอม เมื่อความตองการ หรือแรงจูงใจของตนไดรับการการตอบสนอง
กูด (Good,19731:27 อางในเพ็ญศรี พงษประภาพันธ) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงคุณภาพหรือระดับ
ความพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของ บุคคลตอกิจกรรม
จากแนวคิดตามความหมายดังกลาวสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ ความรูส ึก ของบุคคลหนึ่งที่
มีตออีกบุคคลที่สามารถเกิดขึ้นไดในทางบวกและทางลบ และสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดจากการประเมินตาม
เงื่อนไข สถานการณหรือกิจกรรมนัน้ ๆ
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1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีความสําคัญตอบุคคล เพราะแตละบุคคลไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยว ไดในสังคม หาก
ตองอยูในสถานการณที่บุคคลรอบขางใหการยอมรับหรือความพึงพอใจยอม ดารงอยูไดดวยความสุขแตหาก
ความรูส ึกของบุคคลรอบขาง ๆ ไมใหการยอมรับหรือไมพึงพอใจ ความสุขในการอยูร ว มกับบุคคลอื่น ยอมเกิดขึน้ ได
ยาก (อํารุง เหมรา, 2533:17 ) ไดสรุป ความสําคัญของความพึงพอใจไวดังนี้
1. ความพึงพอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
2. ความพึงพอใจเสริมสรางใหบุคคลมีความเขาใจอันตอกันและตอหนวยงาน
3. ความพึงพอใจเสริมสรางความซื่อสัตย ความจงรักภักดีตอ หนวยงาน
4. ความพึงพอใจเกื้อหนุนใหกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ สามารถใชบังคับ ควบคุม ความประพฤติของ
บุคคลใหอยูในระเบียบวินัยอันดี
5. ความพึงพอใจเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และมีการรวมพลังเพื่อขจัดปญหาในองคกรรวมกน
6. ความพึงพอใจเสริมสรางความเชื่อมั่น ในหนวยงานที่ปฏิบัติ
7. ความพึงพอใจเกือ้ หนุนใหบุคคลเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจที่เกิ ดจากบุค คล เมื่อความตองการพื้นฐานทั้งดา นรา งกาย และจิต ใจ ไดรั บการการ
ตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย เปนความพยายามที่ขจัดความตึงเครียด ความกระวน
กระวาย/ภาวะไมสมดุลในรางกาย เมื่อขจัด สิ่งตาง ๆ ดังกลาว ออกไปยอมจะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ (
ศิรพิ ร คันธวงศา , 2540 )
2.1 ความตองการของมนุษย มีอยู 3 ประการใหญๆ (ริเรือง รัตนวิไลสกุล, 2540) ดังนี้
1. ความตองการดานรางกาย (ความตองการดานสรีระ [Physical or physiological need ] /ความตองการ
ดานชีววิทยา[ Biological need] /ความตองการปฐมภูมิ [ Primary need ] ) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน หรือขั้น
ต่ําสุดของมนุษยในการดํารงชีวติ เปนความตองการที่มมี า ตั้งแตเกิดและแรงขับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
2. ความตองการดานจิตใจ (ความตองการระดับสูง/ความตองการดานจิตวิทยา/ความ ตองการที่เกิดใหม/
ความตองการทุติยภูมิ)[Psychological need / secondary need / acquired need ] เปนความตองการสวนใหญเกิดขึ้น
ภายหลังจากการที่ความตองการทางดานรางกาย ไดรับการตอบสนองแลวเปนความตองการที่เกิดจากความรูการ
เรียนรูประสบการณและมักปรากฏขึ้นเมื่อคนมีวุฒิภาวะสูง เปนแรงขับชนิดที่ไมหยุดตัวและไมมีรากฐานทางดาน
รางกาย แตอาศัยกลไกทางดานสมอง จากประสบการณวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมเปนสวนใหญ
3. ความตองการทางสังคม เปนความตองการทางดานจิตใจ ในดานความตองการที่ จะดํารงชีวิตใหเปนที่
ยอมรับนับถือของผูอื่นหรือใหมคี วามเปนอยูกวาผูอ่นื
2.2 ความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว มนุษย มีความตองการ 5 ขั้น(อารี พันธมณี ,
2543)
ขั้นที่ 1 ความตองการขั้นพื้นฐานทางดานรางกาย ( Basic physiological need) เชน ตองการอาหารอากาศ
น้ํา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัย 4
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ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย(Safety and security need) เชน ความเปนปกแผน ความ
ตองการการคุม ครองและปกปอง ความรูสกึ ปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกังวล
ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ(Love and belonging ) คือความตองการความรัก
อยากใหตนเปนคนรัก ยอมรับจากผูอ่นื โดยปกติคนมักจะอยูรวมกันเปนกลุมหรือเปนสังคมตัง้ แตสังคมครอบครัว ซึ่ง
เปนสังคมที่เล็กที่สุดไปถึงสังคมโลกซึ่งเปน สังคมใหญสุด
ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น (Self-esteem need) คือความตองการใหผูอ ่นื ยอง
ตนเปนความปรารถนาของบุคคลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ขึ้น
ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะบรรลุความตองการของตนอยางแทจริง (Self – actualization) คือ ความตองการ
สูงสุดที่บุคคลจะพยายามกระทําสิ่งตางๆ ตามความเหมาะสมและ ความสามารถของตนเอง เพื่อใหพบความสุขที่
แทจริงและยัง้ ยืน
2.3 ความตองการของมนุษย เมอเรย( Murray, 1938 อางในทิพยสุคนธ กิจรุงโรจน, 2547 ) ไดจัดกลุมความ
ตองการของมนุษยไวดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย เชน นา อากาศ อาหาร การพักผอนหยอนใจ การ ออกกํา ลังกาย การขับถายเปนตน
2. ความตองการทางดานจิตใจ เชน ความตองการเปนเจาของทรัพยสมบัติ สิ่งของตาง ๆ ตองการสะสม ซอมแซมรักษา
สิ่งของไวตองการกอสรางสิ่งตาง ๆ ตองการแสดง อํานาจเกียรติยศชื่อเสียง ตองการความรัก ความผูกพัน ตองการคบหาสมาคมกับ
ผูอื่น
2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) วิคเตอร วรูม ไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจขึ้น ในป ค.ศ 1964 ( Vroom
v. อางใน ทิพยสุคนธ กิจรุงโรจน, 2547) ซึ่งทฤษฎี ความคาดหวังของวรูม มี 3 องคประกอบ คือ
1. ความชอบ หมายถึง ความชอบ หรือไมชอบในรางวัล หรือผลได หรือหมายถึง การที่บุคคลตีคาของรางวัลหรือผลไดวา
พอใจหรือไมพอใจ และความชอบหรือไมชอบใน รางวัลหรือผลไดขึ้นอยูกับ ปจจัยของแตละบุคคล ซึ่งแตละบุคคลจะตางกันอกไป
ไดแก ปจจัย เรื่องอายุ การศึกษา สถานภาพ ลักษณะงาน และระยะเวลา
2. ความคาดหวัง หมายถึง การที่บุคคลรับรูค วามเปนไปไดหากวามีความพยายาม เพิม่ ขึ้น เปนความสัมพันธระหวางความ
พยายามในการทํางานกับผลงานที่เกิดขึ้น หรือความเชื่อวาความพยายามนัน้ จะนําไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา
3. ความเปนเครื่องมือ หมายถึงความเปนไปไดท่ีผลงานที่จะเกิดขึ้นจากความพยายาม ที่เพิ่มขึ้นและจะนําไปสูรางวัลที่
ตองการเปนความสัมพันธระหวางผลการทํางานกับรางวัลที่ไดรับการตอบแทน
2.5 ทัศนคติ/เจตคติ( Attitude) ทัศนคติ/เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกทางดานดีและไมดี
ของบุคคลอันเกิดจากประสบการณที่บุคคลนั้น หรือสิ่งของ หรือ สถานการณใด ๆ และแนวโนมที่จะทําให
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาตามความรูสึกดังกลาว (ไพบูลย เทวรักษ, 2540) ซึ่งมี องคประกอบ 3
องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานความรู(Cognitive component) เปนองคประกอบเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความ
เชื่อถือ การรับรูของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกมาในรูปของ แนวคิด วา อะไรถูก อะไรดีก็จะมีทัศนคติตอ
สิ่งนั้นในทางตรงกันขาม อะไรผิด อะไรเลว ก็ จะมีทัศนคติตอสิ่งที่ไมดนี ั้น
2. องคประกอบดานความรูสกึ (Affective component) เปนองคประกอบดาน ความรูสึกหรือสภาพอารมณ
ของบุคคลที่สอดคลองกับความคิด เชน ถาบุคคลมีความคิดที่ดีตอ สิ่งใดก็จะมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น จึงเสนอ
ออกมาในรูปแบบความชอบ พอใจ ก็จะเกิด ทัศนคติท่ดี ีตอสิ่งนัน้
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3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior component) เปนองคประกอบดานความ พรอมหรือความโนม
เอียงที่บุคคลจะแสดงออกมาในรูปการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัตหิ รือ การไมปฏิบัติ
2.6 ทฤษฎีความพึงพอใจ
1. ทฤษฎีความพึงพอใจของแซลลี่ (Shely , 1975 : 252-268 อางใน ศรีสุดา เจริญดี และคณะ, 2544) เปน
ทฤษฎีวาดวยความรูสึกสองแบบของมนุษยคือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกทางลบ ความรูสึกทุกชนิดของ
มนุษยจะตกอยูในกลุมของความรูสึกสองแบบนี้ ความรูสึกในทางบวก คือความรูสึกที่เกิ ดขึ้นแลวจะทา ใหเกิ ด
ความสุข ความรูสึกนี้เปน ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น คือเปนความสุขที่เปนระบบยอนกลับ
สามารถ ทําใหเกิดความสุขหรือความรูส ึกทางบวกเพิ่มขึน้ ไดอกี
2. ทฤษฎีความพึงพอใจของอเดย และแอนเดอรเซน (Aday & Andersen , 1975 : 4 ) ใหแนวคิดวา ความพึง
พอใจ เปนความรูส ึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวทัศนคติของคน ที่เกิดจาก ประสบการณผูรับบริการเขาไปในสถานที่ท่ี
ใหบริการนั้น ๆ และประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมากหรือนอยขึ้นอยู
กับปจจัยที่แตกตางกน

3. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเกิดไดไดเมื่อบรรลุถึงความสําเร็จหรือบรรลุตามความตองการที่คาดหวัง โดยมีปจจัยตอ
ความพึงพอใจดังนี้ (ทิพยสุคนธ กิจรุง โรจน, 2547)
1. สถานการณที่เราอารมณ ถาสถานการณนั้น ใหผลดีแกบุคคลยอมทําใหบุคลนัน้ มี ความรูส ึกที่ดตี อสิ่งนั้น
2. สภาพของบุคคล ถาบุคคลอยูในสภาวะสมดุลมีความพรอมทางดานรางกาย และ จิตใจทํา ใหเกิด
ความรูส ึกดี
3. เจตคติ หากบุคคลมีความชอบ หรือความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเจตคติ ทางบวกจะมีความพึง
พอใจตอสิ่งนัน้ มากเชนกัน

4. องคประกอบของความพึงพอใจ
ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของบุคคลไวดังนี้
ฟอลโคลน (Falclone,1976) กลาวถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความไดแก
1. สัมพันธภาพ ไดแก สัมพันธภาพระหวางผูรว มงานกับผูนิเทศงาน
2. สิ่งจูงใจภายใน ไดแก สภาพการทํางาน โอกาสที่ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ
3. สิ่งจูงใจภายนอก ไดแก คาตอบแทน การกาวหนาในหนาที่การงาน ผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ
4. นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร ไดแก การยอมรับนโยบายการบริหารงาน
กิลเมอรและคณะ (Gilmer.et al , 1971: 280-283) กลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจดังนี้
1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ไดแก ความมั่นคงในการทํางานการไดทํางานตามหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบริหาร
2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน(Opportunityfor management) เชน มีโอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจาก
ความสามารถในการทํางาน
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3. หนวยงานและการจัดการ (Company and management) ไดแก ความพอใจใน สถานที่การทํางาน และ
การดา เนินงานของหนวยงาน
4. คาตอบแทน (Wages) ไดแกรายไดประจําและคาตอบแทนพิเศษที่องคกรใหแก ผูปฏิบัติงาน
5. ลักษณะงานและความนาสนใจของงาน (Intrinsic aspects of job ) ถาบุคคลได ทา งานตรงกับความรู
ความถนัดและความสามารถจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานนัน้
6. การนิเทศงาน (Supervision) ผูบริหารมีสวนสําคัญที่จะทําใหผูปฏิบัติมีความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอ
งาน ซึ่งผูหญิงจะรูส ึกไวตอเรื่องนีม้ ากกวาชาย
7. ลักษณะความสําคัญทางสังคมของงาน (Social aspects of job) รวมถึงความตองการเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนรวมงาน ถาบุคคลรูสกึ วาเปนสวนหนึ่งของงาน จะเกิดความพึง พอใจในงานนัน้
8. การติดตอสื่อสาร (Communication) การขาดการติดตอสื่อสารที่ดีทงั้ ภายในและภายนอกหนวยงาน อาจ
เปนสาเหตุใหเกิดความไมพึงพอใจในงานได
9. สภาพการทํางาน (Working conditional) ไดแก สภาพแวดลอมของที่ทํางานจากการศึกษาพบวา สภาพ
การทํางานมีความสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวาชาย
10. ผลประโยชนเกื้อกูล (Benefits) เชนสวัสดิการ ถาไดรับการพิจารณาจากหนวยงาน อยางงเหมาะสม
ยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการทา งาน

5. หลักสูตร ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการหลักสูตร จํานวน 11 หลักสูตร
แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.
2555 เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7) หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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9) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2555 เปน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ไดดําเนินการปรับปรุง พ.ศ.2554 เปน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ไดกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุ ฒิแ ละสาขาวิ ชา ตอ งเป นไปตามมาตรฐานผลการเรีย นรูท่ีคณะกรรมการการอุ ดมศึกษากํ าหนดและตอ ง
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดานคือ
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(2) ดานความรู
(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะการปฏิบัติ ตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูตามทักษะพิสัย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาแบบพรรณนา ( descriptive study) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 5
ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
สาขาวิชาที่เนนทักษะการปฏิบัติ ตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูตามทักษะพิสัย ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะ
ประเมินจากผูใชบัณฑิตที่จบปการศึกษา 2556-2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกดังนี้
1. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
2. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
3. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
4. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
6. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
8. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี
9. ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร
10.ผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
2) ประเภทหนวยงานของผูประกอบการ หรือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชา จําแนกดังนี้
1) ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
2) รัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน
4) พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ
5) อื่น ๆ ตามที่ระบุ อาทิ ครูอัตราจาง ลูกจาง

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) เครื่องมือที่ใชในการสํารวจเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิต
ตอนที่ 2 ขอมูลของบัณฑิตที่ทา นประเมิน
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ตอนที่ 3 ระดับความพึ งพอใจตอบั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เกี่ยวกั บความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ ของบัณฑิต ตามคุณลักษณะ และองคประกอบของแตละคุณลักษณะ ดังนี้
3.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 5 องคประกอบ
3.2) ดานความรู ประกอบดวย 5 องคประกอบ
3.3) ดานทักษะทางปญญา ประกอบดวย 5 องคประกอบ
3.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5 องคประกอบ
3.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
องคประกอบ
3.6) ดานบัณฑิตจิตอาสา ตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย
และใหตอบแบบสอบถามปลายเปด รวมถึง ใหขอ คิดเห็นใน 2 ประเด็น ไดแก
1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่ทา นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
2) คุณลักษณะของบัณฑิตที่ทา นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
โดยลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Likert scale) 5 ระดับ 5, 4, 3, 2, 1 โดยมีเกณฑการแปลผล
คะแนนดังนี้
5 หมายถึง บัณฑิตมีพฤติกรรมที่ทา นพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง บัณฑิตมีพฤติกรรมที่ทา นพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง บัณฑิตมีพฤติกรรมที่ทา นพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง บัณฑิตมีพฤติกรรมที่ทานพึงพอใจในระดับนอย
1 หมายถึง บัณฑิตมีพฤติกรรมที่ทา นพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
ในการพิจารณาเกณฑการแปลผลคะแนนระดับความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในชวง 4.51-5.00
ระดับมาก คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในชวง 3.51- 4.50
ระดับปานกลาง คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในชวง 2.51-3.50
ระดับนอย คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในชวง 1.51-2.50
ระดับต่ํา คือ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูในชวง 0.01-1.50

การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บและรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยการจัดสงหนังสือของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมกับแนบแบบสอบถาม โดยดําเนินการจัดสงตามรายชื่อของสถานประกอบการ หรือ
นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
1) วิธีการเก็บขอมูล : ใชแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต โดยขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน องคกรที่เปน
ผูใชบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรชว ยกรอกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอ มูลจากกลุมเปาหมายอยางแทจริง แลว
นํามารวบรวมประเมินผล
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2) การวิเคราะหขอมูล : การวิเคราะหความพึงพอใจผูใ ชบัณฑิต ทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น ศึกษาโดยการประเมินผลจากการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจผูใ ชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ซึ่งแบบสํารวจดังกลาวนีม้ ีคําถามเพื่อประเมินผลในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิต ไดแก ตําแหนงในองคกร ประเภทขององคกร ระยะเวลารวมงาน และ
ระดับความคุนเคยกับบัณฑิต
2.2 ดานขอมูลของบัณฑิต ไดแก สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปการศึกษา
2.3 ดานขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
3) วิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหขอ มูลโดยหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 การแปลผลคาเฉลี่ย
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการิวิเคราะหขอมูลครั้ง เปนการศึกษาแบบพรรณนา (descriptive study) เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู ใ ชบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากประชากร ซึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ ผู สํ า เร็ จ การศึก ษาจากหลั ก สู ต ร ที่สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่จบปการศึกษา2556-2557 จํานวน 574 คน สามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 173 ชุด คิดเปนรอยละ 30.14 ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ผล
การศึกษานา เสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบัณฑิต
ตอนที่ 2 ขอมูลบัณฑิตที่ทานประเมิน
.

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบัณฑิต
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
N = 173
ความถี่ (คน)
ลําดับ
รายการ
รอยละ
ระดับ
ที่
ระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
1
ตําแหนงในองคกร
130
10
11.56
เจาของกิจการ
20
28.90
ผูบริหารระดับสูง
43
7
50.29
ผูบริหารระดับกลาง
84
3
6.94
ผูบริหารระดับตน
12
2.31
อื่นๆ
4
2

3

ประเภทของนายจาง/องคกร
ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน
พนักงานองคการตางประเทศ
อื่นๆ ตามที่ระบุ
ระยะเวลาที่ไดรวมงานกับบัณฑิต
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือน – 6 เดือน
6 เดือน – 1 ป
1 ปขึ้นไป

163
40
3
110
6
4
163
12
78
58
15

10
8
2
10
10

50.34
4.82
26.89
12.41
4.13
6.93
45.09
33.53
14.45
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ตอนที่ 2 ขอมูลบัณฑิตประเมิน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอมูลบัณฑิตประเมินแยกตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

หลักสูตร

ผูสําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ออกแบบประยุกตศิลป
4
พัฒนาชุมชน
72
ภาษาไทย
21
ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
11
ดนตรี
24
ภาษาอังกฤษ
27
ภาษาจีน
34
รัฐประศาสนศาสตร
303
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร
14
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
44
หลักสูตรรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
22
ประชาคมเมืองและชนบท
รวม
574

ผูมงี านทําหลัง
สําเร็จการศึกษา

รอยละของ
จํานวนผูใ ช
การกรอกแบบสอบถาม
บัณฑิตกรอก
ตอจํานวนผูส ําเร็จ
แบบสอบถาม
การศึกษา

4
30
12
11
18
23
21
121

4
20
5
3
15
14
16
63

100.00
27.77
23.81
27.27
62.50
42.22
47.06
20.79

6

6

42.86

19

17

38.64

22

10

45.45

287

173

30.14
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แยกตามหลักสูตร
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัย ความเสมอตนเสมอปลาย
4.75
มากที่สุด
1.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
4.00
มาก
1.3 ซื่อสัตย สุจริต ไมถอื เอาของผูอ่นื เปนของตน
4.50
มาก
1.4 ตรงตอเวลา
4.00
มาก
1.5 เสียสละและมีน้ําใจ
4.25
มาก
1.6 เคารพสิทธิ์ของผูอื่น
4.25
มาก
1.7 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.75
มากที่สุด
คาเฉลี่ย ดานคุณธรรม
4.36
มาก
2. ดานความรู
2.1 รูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูท ่ีเกี่ยวของกับงานทีท่ ํา
4.50
มาก
2.2 นําความรูไ ปประยุกตใชในการทํางานได
4.75
มากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการเรียนรูง าน
4.00
มาก
2.4 สามารถตอยอดองคความรูที่มีอยูเ พื่อใชใน การพัฒนางานได
4.50
มาก
2.5 สามารถแสวงหาความรูไ ดดว ยตนเอง
4.25
มาก
2.6 เคารพกฎ กติกา และระเบียบของหนวยงานอยางเครงครัด
4.00
มาก
คาเฉลี่ยดานความรู
4.33
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูลและแนวคิดใหมไดเปนอยางดี
4.25
มาก
3.2 สามารถศึ กษาป ญหาที่ มี ความซั บซ อน และเสนอแนวทางในการแก ไขได อย าง
4.75
มากที่สุด
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3.3 สามารถสร างหรื อใช นวั ตกรรมใหม ในการแก ป ญหา การดํ าเนิ นชี วิ ต หรือการ
5.00
มากที่สุด
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.4 สามารถคิดและสรางสรรคผลงานไดอยางเปนระบบ
4.50
มาก
3.5 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4.75
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.65
มากที่สะ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํางานรวมกันผูอื่นไดและสามารถแกไขปญหาในฐานะผูนําหรือผูรวมทีมได
4.25
มาก
อยางมีประสิทธิภาพ
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

4.2 มีภาวะผูนําที่สามารถแกไขปญหาได
4.3 สามารถสรางสรรคและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นกับงานไดอยางเหมาะสม
4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
4.5 สามารถทํางานดานอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระหนาที่ ไดเปนอยางดี
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการ
สังเคราะหขอ มูลไดอยางเหมาะสม
5.3 สามารถที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารทางดานคําพูด การเขียน และ
การสื่อสารใหเห็นเปนภาพไดอยางเหมาะสม
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.50
4.00
4.25
4.25
4.25

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.75
4.75

มาก
มากที่สุด

3.75

มาก

4.08

มาก

3.50
4.00
4.00
4.50
4.50
4.50
17.26
4
4.31

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก
0.14

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีมนุษยสัมพันธดี เขากับเพื่อนรวมงานได ทํางานเปนทีมไดดี
- ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดดี
- ตั้งใจทํางาน มีทักษะในการทํางานดี
- มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หนา | 16

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

- มีความรูทางวิชาการ พื้นฐานความรูด านทฤษฎี การใชเทคโนโลยีตางๆดี
- กิรยิ ามารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ นอบนอม
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- พัฒนาใหมที ักษะการใชภาษาอังกฤษ
- เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห แกไขปญหา สถานการณตา งๆ
- เพิ่มทักษะในการกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็นตองานหรือองคกรมากขึ้น
- การศึกษาหาความรูเ พิ่มเติม
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัย เคารพกฎหมายและระเบียบขององคกร
4.25
มาก
1.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
4.35
มาก
1.3 ซื่อสัตย สุจริต ไมถอื เอาของผูอ่นื เปนของตน
4.30
มาก
1.4 ขยันหมั่นเพียร อดทน ไมยอทอตออุปสรรค
4.55
มากที่สุด
1.5 มีจิตสาธารณะ เสียสละและมีน้ําใจ เห็นแกประโยชนสวนรวม
4.05
มาก
1.6 สุภาพ มีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน
4.45
มาก
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.45
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.34
มาก
2. ดานความรู
2.1 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
4.50
มาก
2.2 นําความรูไ ปประยุกตใชในการทํางานได
4.65
มากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการเรียนรูง าน
4.15
มาก
2.4 สามารถตอยอดองคความรูที่มีอยูเ พื่อใชใน การพัฒนางานได
4.45
มาก
2.5 สามารถแสวงหาความรูไ ดดว ยตนเอง
4.00
มาก
คาเฉลี่ยดานความรู
4.35
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
4.10
มาก
3.2 สามารคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรคได
4.80
มากที่สุด
3.3 สามารถ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปและอภิปรายผล ในประเด็นปญหาและความ
4.25
มาก
ตองการของการปฏิบัติงาน ไดเปนอยางดี
3.4 สามารถประยุ กตความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาต างๆ ได อยาง
4.00
มาก
เหมาะสม
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.29
มาก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพความคิดเห็นของตนและผูอื่น
4.25
มาก
4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
4.55
มากที่สุด
4.3 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได
4.00
มาก
4.4 สามารถชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตา ง ๆ ใน
4.30
มาก
บทบาทของผูนําหรือบทบาทของผูรวมทีมไดอยางเหมาะสม
4.5 สามารถเปนผูริเริ่มและแสดงประเด็นในการแกไขปญหาตามสถานการณตา ง ๆ ไดอยาง
3.85
มาก
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
เหมาะสม
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือในการประมวลผลขอมูลได เชน แกไขปญหาโดยใชทาง
คณิตศาสตร หรือแสดงสถิตปิ ระยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน และใชรูปแบบในการ
นําเสนออยางเหมาะสม
5.3 มีทักษะและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคนควาและสืบคนควาขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4.19

มาก

4.35

มาก

4.65

มากที่สุด

4.40

มาก

4.47

มาก

4.80
4.45
4.45
4.05
4.70
4.49
90.07
20
4.50

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

มาก
0.12

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีความขยัน อดทน สูงาน
- มีมนุษยสัมพันธดี เขากับเพื่อนรวมงานไดดี
- มีความพยายาม และกลาแสดงออก
- พื้นฐานความรูดา นทฤษฎีคอนขางดี
- ตรงตอเวลา และรับผิดชอบงานไดดี
- เปนบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพ
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เปนบุคคลที่สามารถพัฒนาได ใหความรวมมือตอองคกรไดดี
ตั้งใจทํางาน ทักษะการทํางานดี
มีความมุง มั่น มีลักษณะความเปนผูนําที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีน้ําใจ และเสียสละ
มีจิตสํานึกรักบานเกิด ตองการพัฒนาการเลีย้ งสัตวของเกษตรกรใหดีข้นึ

2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- การจัดลําดับความคิด อยากใหรวดเร็ว และเปนระบบมากขึ้น
- การคิดวิเคราะห การเขียน และนําเสนอผลงาน
- การกลาในการแสดงความเห็น
- พัฒนาใหมที ักษะการใชภาษาตางประเทศ
- การใชเทคโนโลยีตา งๆ
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ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ระดับความพึง
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีทัศนคติที่ดตี อการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
4.40
มาก
1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต ไมถอื เอาของผูอื่นเปนของตน
4.60
มาก
1.3 มีวนิ ัยและเคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
4.40
มาก
1.4 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณคา
4.20
มาก
มากกวาประโยชนสวนตน
1.5 ภูมใิ จในภาษาไทย ความเปนไทย และมีเจตคติตอวัฒนธรรมไทย
4.40
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.40
มาก
2. ดานความรู
2.1 มีความรอบรูใ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
4.60
มากที่สุด
2.2 มีความรูท ่ีเกิดจากการบูรณาการความรูใ นศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
4.20
มาก
2.3 มีความรูแ ละความสามารถพัฒนาความรูด านภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูน
4.20
มาก
ยิ่งขึ้น
คาเฉลี่ยดานความรู
4.33
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคางานไดเปนอยางดี
4.60
มากที่สุด
3.2 สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได
3.60
มาก
อยางมีประสิทธิผล
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.10
มาก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธท่ดี ีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4.40
มาก
4.2 ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
4.60
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.50
มาก
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
4.60
มากที่สุด
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
4.00
มาก
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4.60
มากที่สุด
5.4 สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาเชิง
4.20
มาก
คุณภาพและเชิงปริมาณได
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา
สังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.35

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

4.20
4.40
4.20
4.40

มาก
มาก
มาก
มาก

4.80
4.40
21.81
5
4.36

มากที่สุด
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก
0.086

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีมนุษยสัมพันธ เขากับเพื่อนรวมงานไดดี ชอบชวยเหลือผูอื่น ทํางานเปนทีมไดดี
- กระตือรือรนในการทํางาน ทํางานรวดเร็ว
- มีความรับผิดชอบดี สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดดี
- ความรูท างวิชาการ และการใชเทคโนโลยีตา งๆ คอนขางดี
- เปนคนที่มปี ฏิภาณไหวพริบดี เรียนรูเร็ว และใฝรู
- มีความเชื่อมั่นในหลักวิชาการที่เรียนมา องคความรูด ี
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย บุคลิกภาพดี มีความตั้งใจดี ออนนอมถอมตนดี
- มีทักษะในงานที่มอบหมาย มีมารยาทตอผูบังคับบัญชาและผูรว มงานที่ดี
- สามารถศึกษาหาความรูเ พิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายได
- ปฏิบัติงานตรงตามเวลา มีวินัยในการทํางาน และกลาแสดงออก
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- ความกลาแสดงออกในดานความคิดเห็นตองานหรือองคกรมากขึ้น
- สงเสริมการเรียนดานภาษาอังกฤษ
- กระบวนการความคิด การสรุปผลงานที่ไดรับมอบหมาย
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- ควรจะกระตือรือรนและความมัน่ ใจในตนเอง
- เพิ่มความรูดา นทักษะ และการบริหารจัดการเรื่องเวลาการทํางานใหสําเร็จตามขอตกลง
- การวิเคราะห และการไขปญหา/ แกไขสถานการณตางๆ ใหมากขึ้น ปรับปรุงใหมีพ้นื ฐานการจัดการ และ
การวางแผนใหมากขึ้น
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ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีทัศนคติที่ดตี อการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
4.67
มากที่สุด
1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต ไมถอื เอาของผูอื่นเปนของตน
4.33
มาก
1.3 มีวนิ ัยและเคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
5.00
มากที่สุด
1.4 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณคามากกวา
4.67
มากที่สุด
ประโยชนสวนตน
1.5 ภูมใิ จในภาษาไทย ความเปนไทย และมีเจตคติตอวัฒนธรรมไทย
3.67
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.47
มาก
2. ดานความรู
2.1 มีความรอบรูใ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
4.33
มาก
2.2 มีความรูท ่ีเกิดจากการบูรณาการความรูใ นศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
4.67
มากที่สุด
2.3 มีความรูแ ละความสามารถพัฒนาความรูด านภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิม่ พูนยิ่งขึ้น
5.00
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคางานไดเปนอยางดี
3.2 สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีพวิตและการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิผล
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธท่ดี ีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4.2 ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
5.4 สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณได
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.67
4.33

มากที่สุด
มาก

4.50

มาก

4.67
5.00
4.84

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

มากที่สุด

4.67
4.67
4.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.59

มากที่สุด
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
6.
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย

4.33
5.00
4.33
4.00
4.67
4.47
13.67
3
4.56

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
0.09

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- อดทน สูงาน มีความพยายาม
- เรียนรูไดเร็ว ทํางานเร็ว
- ขยัน มีความเปนระเบียบ
- ศึกษาหาความรูเ พิ่มเติมตลอดเวลา
- เต็มใจในการทํางานทีไ่ ดรับมอบหมาย
- มีความรับผิดชอบในหนาที่การงานดีมาก และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ตรงเวลา มีความตั้งใจในการทํางาน
- มุงมั่น มีนํา้ ใจตอผูรวมงานดี มีความสุภาพนอบนอม
- บุคลิกคลองแคลว ยิม้ แยม
- มีเหตุผล มีความรูค วามสามารถหลายดาน ทํางานเปนระบบ มี
- มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบสูง สามารถประยุกตความรูที่เรียนมาตองานไดดี
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- ดานการวิเคราะห
- ควรเนนการปฏิบัติงานใหมากขึน้
- ศึกษาเพิ่มเติมสําหรับเทคโนโลยีที่ใชงานจริง
- การสรางความมั่นใจ กลาแสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจ
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ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในหนาที่
4.00
มาก
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตยสุตจริต
4.27
มาก
1.3 มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
4.00
มาก
1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ขององคกรอยางเครงครัด
3.93
มาก
1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสม มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน
4.80
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.20
มาก
2. ดานความรู
2.1 สามารถเขาใจและเชื่อมโยง บูรณาการความรูใ นสาขาวิชาชีพกับความรูอ น่ื ๆ ที่
4.47
มาก
เกี่ยวของได
2.2 สามารถสรางสรรคผลงานทางดานดนตรีไดและมีการเพิ่มพูนความรูข องตนเองอยู
4.20
มาก
เสมอ
2.3 สนใจในความกาวหนา การพัฒนาทางดานตนตรีและเขาใจในวิวัฒนาการ
4.13
มาก
ความกาวหนาของวิชาชีพ
2.4 สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชและถายทอดองคความรูท างดานดนตรีได
4.67
มากที่สุด
2.5 ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวของ
4.00
มาก
คาเฉลี่ยดานความรู
4.29
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถศึกษาปญหาที่ซับซอน และรวบรวมวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใหมและ
4.20
มาก
แนวคิดใหม
3.2 สามารถนําความรูที่ไดรับไปตอยอดองคความรู รวมทั้งสามารถนําความรูทั้งทางดาน
4.07
มาก
ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ทักษะดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มาสรางสรรคผลงานใหสอดคลอง
เหมาะสมกับยุคสมัย
3.3 สามารถที่จะคิดอยางเปนตรรกะ เปนระบบ และสรางสรรค
4.67
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.31
มาก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนําและผูตาม
4.13
มาก
4.2 วางแผนกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการใน
4.00
มาก
การทํางานรวมกับบุคคลอื่นได
4.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นจนงานสําเร็จ
4.07
มาก
4.4 มีสํานึกรักทองถิ่น ภาคภูมใิ จในความเปนไทย
4.47
มาก
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถทีจ่ ะชวยทีมในการแกไขปญหาไมวา จะในฐานะผูนําหรือผูรวมทีม
5.2 ความเปนผูนําและผูตามสถานการณตา งๆ ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ
5.3 การแกปญหาเฉพาะหนา ไดอยางเหมาะสมบนรากฐานของความเปนปจเจกและความ
เปนกลุม
5.4 การพัฒนาตนเองและอาชีพ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูต อเนื่องและพัฒนาตนเอง
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.17

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.27
4.20
4.07

มาก
มาก
มาก

4.73
4.32

มากที่สุด
มาก

4.47
3.93
4.20
4.13
4.00
4.15
63.50
15
4.23

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก
0.12

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- มีความมุง มั่น มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงานดี และการตัดสินใจ ถามีประสบการณมากขึน้ จะทําไดดขี ึ้น
- มีความตั้งใจ และพยายามเรียนรู ปรับปรุงตัวเองดานงานที่รับผิดชอบดี
- ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดสี ําเร็จตามเวลา
- ตรงตอเวลา
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- ดานวิชาการ และการนําเทคโนโลยีจาก IT มาใชใหเกิดประโยชนในงาน
- เสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในหนาที่
4.50
มาก
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตยสุจริต
4.43
มาก
1.3 มีความอดทนอดกลั้น และขยันหมั่นเพียร
4.64
มากที่สุด
1.4 มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
4.43
มาก
1.5 เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.71
มากที่สุด
1.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ขององคกรอยางเครงครัด
4.29
มาก
1.7 ปฏิบัติตนเหมาะสม มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน
4.50
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.50
มาก
2. ดานความรู
2.1 ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได และ
3.79
มาก
สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศได
2.2 มีความรูแ ละความเขาใจพื้นฐานทางภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต และพื้นฐาน
4.00
มาก
การศึกษาภาษาอังกฤษดวยวิธีการตางๆ
2.3 มีความรูค วามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาชีพได
4.21
มาก
2.4 มีความรูใ นดานวัฒนธรรมคดีภาษาอังกฤษเบื้องตนในยุคสมัยตางๆ
3.93
มาก
2.5 มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน และ
4.00
มาก
วัฒนธรรมนานาชาติ
คาเฉลี่ยดานความรู
3.99
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิ เคราะหป ญหาในด านต าง ๆ มีความสามารถในการแก ไขป ญหา และ
4.71
มากที่สุด
ประยุกตความรูเ พื่อใชในการแกไขปญหาตลอดจนขอโตแยงในสถานการณอ่นื ๆ ได
3.2 สามารถนําความรู แนวคิดทฤษฎี และหลักการไปใชในการทํางานได
3.57
มาก
3.3 มีความคิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศนท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการดําเนินชีวิต
4.36
มาก
และประกอบวิชาชีพได
3.4 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาการทํางานและสามารถเสนอแนวทางใน
4.43
มาก
การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูภ าคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.27
มาก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถนํางานเปนทีมอยางมีสว นชวยและเอื้อตอการแกไขปญ
4.50
มาก
ในกลุมไดอยางสรางสรรค
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

4.2 วางแผนกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการทํางานรวมกับบุคคลอืน่ ได
4.3 มีมนุษยสัมพันธท่ดี ีและรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นบนพื้นฐนของเหตุผลและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นจนงานสําเร็จ
4.4 มีสํานึกรักทองถิ่น ภาคภูมใิ จในความเปนไทย
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีดุลวินิจในการเลือกใชขอมูล
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
5.2 สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศโดยการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
5.3 มีทักษะการวิเคราะหขอ มูลขาวสาร สรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสาร
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.57
4.36

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.14
4.39

มาก
มาก

4.29

มาก

4.36
4.57
4.41

มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
4.21
3.71
4.57
4.29
4.16
57.89
14
4.14

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก
0.14

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- ความอดทนสูง มีมนุษยสัมพันธดี
- รับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่นดี
- ขยัน ตัง้ ใจทํางาน
- สามารถทํางานดวยตัวเอง ตัดสินใจไดเอง
- ดานคุณธรรม และจริยธรรม ซื่อสัตย เสียสละตอผูอ่นื
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- ความมุงมั่น ทํางานเปนทีม และการพัฒนาตนเอง
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- การกลาแสดงออกตอสาธารณชน
- มนุษยสัมพันธ การเสียสละ
- ทักษะ ความรู ดานวิชาการ และการนําเทคโนโลยีจาก IT มาใชใหเกิดประโยชนในงาน
- การวิเคราะหขอ มูล
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ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.44
มาก
1.2 แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
4.56
มากที่สุด
1.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
3.94
มาก
1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
4.31
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.31
มาก
2. ดานความรู
2.1 มีเขาใจในหลักการใชภาษาจีน
4.00
มาก
2.2 สามารถนําหลักการและทฤษฎีทางดานภาษาจีนไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
4.06
มาก
2.3 เขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตรอ่นื ที่เกี่ยวของและนํามาใชในการเรียนรู
4.19
มาก
คาเฉลี่ยดานความรู
4.08
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
4.13
มาก
3.2 สามารถนําความรูไ ปประยุกตในสถานการณจริงได
4.31
มาก
3.3 มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
3.81
มาก
3.4 ใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูอ ยูต ลอดเวลา
3.94
มาก
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.05
มาก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตอาสาและสามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางดี
4.50
มาก
4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.25
มาก
4.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
4.13
มาก
4.4 มีมนุษยสัมพันธท่ดี ีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
4.13
มาก
4.5 มีภาวะผูนํา
4.19
มาก
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.24
มาก
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.06
มาก
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวมขอมูล และการนําเสนอ
4.25
มาก
5.3 ใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิตใิ นการวิเคราะหและนําเสนอได
4.44
มาก
5.4 ใชภาษาจีนในการสื่อสารได
4.00
มาก
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คาเฉลี่ย
4.19
4.31
4.38
4.69
4.38
4.25
4.40
67.60
16
4.23

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

มาก
0.17

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีคุณธรรมตอตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัว ศึกษาความรูเ พิ่มเติม
- ความสามารถเฉพาะตัวดีมาก ทํางานเปนทีมควรมีการปรับปรุง
- ขยัน อดทน
- ความคิดสรางสรรคในการทํางาน มนุษยสัมพันธดี
- มีความรับผิชอบและตรงตอเวลา
- มีความมุง มั่นและตัง้ ใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- เพิ่มความรูในดานการทํางานจริง และประสบการณในการทํางานเพิ่มเติม
- เนนภาษาอังกฤษ และการใชระบบสารสนเทศตางๆ เชน ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมที่จําเปนในดาน
วิชาชีพ
- การจัดลําดับงาน ความมุงมั่นยังไมคอยเต็มที่

หนา | 32

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัยในตนเอง มีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
4.13
มาก
ประชาธิปไตย รูจ ักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
1.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
4.32
มาก
1.3 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และไมยอทอตออุปสรรค
4.38
มาก
มาก1.4 มีความเสียสละ มีน้ําใจ และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากวาสวนตน
4.46
มาก
1.5 มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ และออนนอมถอมตน
4.35
มาก
1.6 มีความกตัญูรคู ุณ ประหยัด รูจ ักกาลเทศะ และความพอเหมาะพอควร
4.52
มากที่สุด
1.7 ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.11
มาก
1.8 มีความเคารถในกฎระเบียบอยางเครงครัด
4.29
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.32
มาก
2. ดานความรู
2.1 มีองคความรูใ นสาขาวิชารัฐประศาสตรอยางกวางขวางและเปนระบบ
4.37
มาก
2.2 รูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูท ่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
4.54
มากที่สุด
2.3 ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
3.92
มาก
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสตร
คาเฉลี่ยดานความรู
4.28
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการแกปญหา และประยุกตความรูเพื่อใชในการแกปญหาตลอดจน
4.37
มาก
ขอโตแยงสถานการณอ่นื
3.2 มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถคนหาขอเท็จจริงรวมถึงความเขาใจและ
4.41
มาก
สามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ตลอดจน
ใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง
3.3 มีความคิดสรางสรรคหรือใชนวัตกรรมใหมในการแกปญหา การดําเนินชีวิต หรือการ
4.49
มาก
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการประเมิน
4.32
มาก
3.5 สามารถศึ กษาป ญหาที่ มี ความซั บซ อน และเสนอแนวทางในการแก ไขได อย าง
3.90
มาก
สรางสรรคโดยคํานึงถึงทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.30
มาก
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนําและผูตาม
4.2 มีทักษะการบริหารจัดการ
4.3 มีทักษะทํางานและความสัมพันธท่ดี ีกับรวมกับผูอื่น และรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลอื่นบนพื้นฐานของเหตุผล
4.4 ดูแลรักษาสิ่งของและสาธารณสมบัติ เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละใหแกสวนรวม
4.5 มีสํานึกรักทองถิ่นและภาคภูมใิ จในความเปนไทย รูจ ักรักษาผลประโยชนสวนรวม
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 มีทักษะการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
5.3 มีทักษะการใชเทคโนโลยี
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกบั ผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

4.10
4.32
4.25

มาก
มาก
มาก

4.21
3.90
4.16

มาก
มาก
มาก

4.19
4.13
4.22
4.18

มาก
มาก
มาก
มาก

4.27
4.52
4.41
4.16
4.29
4.33
278.64
63
4.42

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
0.25

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- ความมุงมั่น และความเสียสละเพื่อสวนรวม และความรักในองคกร
- ความขยัน อดทน
- รูจ ักพัฒนาตนเอง และพยายามหาประสบการณใหกับตนเอง
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- ทํางานตางๆสําเร็จลุลว งไดดี
- มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- ตรงตอเวลา แกไขปญหางานเฉพาะหนาได
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- ทักษะการสื่อสาร นําเสนอ
- แนวทางการแกปญหาเฉพาะหนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหงาน และนําเสนองานใหมๆ
- การกลาแสดงความคิดเห็น
- หมั่นฝกฝนตนเองใหมคี วามชํานาญในงาน ความเปนผูนํา และการตัดสินใจ
- เพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ระดับความ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พึงพอใจ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ัยในตนเอง มีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
5.00
มาก
ประชาธิปไตย รูจ ักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมายและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
1.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
4.33
มาก
1.3 มีความซื่อสัตย ละอายและเกรงกลัวตอบาป ไมถอื เอาของผูอื่นมาเปนของตนและไม
4.67
มากที่สุด
เบียดเบียนผูอื่น
1.4 มีความขยันหมั่นเพียร อดทนและไมยอทองตออุปสรรค
4.67
มากที่สุด
1.5 มีความเสียสละ มีน้ําใจและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
4.33
มาก
1.6 สุภาพ มีสัมมาคารวะและออนอมถอมตน
4.67
มากที่สุด
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
4.61
มากที่สุด
2. ดานความรู
2.1 มีองคความรูใ นสาขาวิชานิติศาสตรอยางกวางและเปนระบบ
3.67
มาก
2.2 รูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูท ่เี กี่ยวของกับสาขาวิชานิติศาสตร
4.67
มากที่สุด
2.3 ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
4.83
มากที่สุด
เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร
คาเฉลี่ยดานความรู
4.39
มาก
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการแกปญหา และประยุกตความรูเ พื่อใชในการแกไขปญหาตลอดจน
4.67
มากที่สุด
ขอโตแยงในสถานการณอ่นื
3.2 มีทักษะความคิดอยางมีวจิ ารณญาณ สามารถคนหาขอเท็จจริง รวมถึงทําความเขาใจ
5.00
มากที่สุด
และสามารถประเมิ นข อมู ลแนวคิ ดและหลั กฐานใหม ๆ จากแห งข อมู ลที่หลากหลาย
ตลอดจนใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ไดดว ยตนเอง
3.3 มีความคิดสรางสรรคในการสรางหรือใชนวัตกรรมใหมในการแกปญหาการดําเนินชีวิต
5.00
มากที่สุด
หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และการประเมิน สามารถศึกษาที่มีความซับซอน
4.83
มากที่สุด
และเสนอแนวทางในการแก ไขได อยางสร างสรรค โดยคํ านึ งถึ งความรูทางภาคทฤษฎี
ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4.88
มากที่สุด
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนําและผูตาม
4.67
มากที่สุด
หนา | 36

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

4.2 วางแผนกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นได
4.3 มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น รวมถึงการสรางความสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของเหตุผล และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดจนสําเร็จ
4.4 มิจิตอาสา ดูแลรักษาสิสง ของสาธารณสมบัติ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละใหแกสวนรวม
และรวมทํางานสาธารณประโยชนโดยไมหวังผลตอบแทน
4.5 มีสํานึกรักทองถิ่น ภาคภูมใิ จในความเปนไทย รูจ ักรักษาผลประโยชนสวนวม
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยไดอยางคลองแคลวและถูกตอง
5.3 สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและถูกตอง
5.4 สามารถใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลและติดตอสื่อสารไดคลองแคลว
5.5 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอ่นื และสวนรวม
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ย
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.67
4.50

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.50

มาก

4.83
4.63

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50
4.00
4.50
4.00
5.00
4.40
27.43
6
4.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มากทีสุด
0.09
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ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- ความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม
- กลาแสดงออก กระตือรือรนในการทํางาน
- ความรับผิดชอบ เอาใจใสในงาน และตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดี
- ซื่อสัตย ตรงตอเวลาดี
- มีทัศนคติที่ดตี อองคกร งาน และเพื่อนรวมงาน
- มีมนุษยสัมพันธท่ดี ี เขากับผูอ่นื ไดดี มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน
- มีความคิด และมีความมั่นใจในตัวเอง
- มีทักษะในการทํางาน
- การปรับตัวในสภาพแวดลอมดี
- มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลงานใหมคี ุณภาพสูงขึน้ ตลอดเวลา
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- เพิ่มศักยภาพทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
- เพิ่มทักษะการปฏิบัติจริงใหมากขึ้น ใหนักศึกษาไดเรียนรูชีวติ ของการทํางาน
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ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ระดับความพึง
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ย
พอใจ
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู
4.41
มาก
1.2 ประพฤติ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับกติกา และระเบียบของสังคม
4.53
มากที่สุด
1.3 เคารพ ยกยองเชิดชูเกียรติและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.24
มาก
1.4 มีจิตอาสา คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
4.12
มาก
คาเฉลี่ยดานคุณธรรมจริยธรรม
4.33
มาก
2. ดานความรูวิชาชีพครู
2.1 ดานความรูวิชาชีพครู
2.1.1 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาวิชาชีพครูและความเปนครู
4.35
มาก
2.1.2 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
4.18
มาก
2.1.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
4.59
มากที่สุด
2.1.4 การออกแบบและจัดการเรียนรู
4.24
มาก
2.1.5 การจัดการชัน้ เรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
4.47
มาก
2.1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
4.53
มากที่สุด
2.1.7 การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
4.47
มาก
2.1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
4.53
มากที่สุด
2.1.9 การศึกษาพิเศษ
4.47
มาก
2.1.10 การวิจัยทางการศึกษา
4.24
มาก
2.1.11 การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.06
มาก
คาเฉลี่ยดานความรูวิชาชีพครู
4.38
มาก
2.2 ดานความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
2.2.1 จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแ ตละระดับการศึกษาและ
4.41
มาก
วิชาเอก
2.2.2 พัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับ การจัดการเรียนรูแ ตละระดับ
4.47
มาก
การศึกษาและวิชาเอก
2.2.3 การจัดการเรียนรูว ิชาเฉพาะสําหรับ การจัดการศึกษาแตละระดับ
4.29
มาก
การศึกษาและวิชาเอก
2.2.4 การจัดการชัน้ เรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
4.59
มาก
2.2.5 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
4.35
มาก
สําหรับการจัดการเรียนรูแ ตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู
3.94
มาก
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แตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
คาเฉลี่ยดานความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
และ แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอน และงาน
ครู การวินิจฉัยผูเรียน และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเรียน
3.2 สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูท ่มี ีความซับซอน เสนอทางออก
และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนา การจัดการเรียนรูอ ยาง
สรางสรรคและมีวสิ ัยทัศน
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับความรูส ึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูส ึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
4.2 มีความเอาใจใส ชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
4.3 มีความสัมพันธท่ดี ีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตาม ที่มีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทัง้ ที่เปนตัวเลขเชิงสถิตหิ รือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
5.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทางดานการ
พูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท ่มี ีรูปแบบหลากหลายอยาง
สรางสรรค
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คาเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

4.34

มาก

3.94

มาก

4.29

มาก

4.53

มาก

4.25

มาก

3.94

มาก

4.06

มาก

4.06

มาก

4.02

มาก

4.12

มาก

4.53

มากที่สุ

4.12

มาก

4.26

มาก

4.47

มาก
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คาเฉลี่ย

6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส ําหรับผูเรียนที่หลากหลายดวยการใช
นวัตกรรม
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ นวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
คาเฉลี่ยดานทักษะการจัดการเรียนรู
7. ดานจิตอาสา
7.1 ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ
7.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
7.3 เสียสละแกผูอื่นและสวนรวม
7.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาสังคม
7.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

4.35

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

3.94
4.25

มาก
มาก

4.35
4.35
4.65
4.06

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.53
4.39
73.26
17
4.31

มากที่สุด
มาก

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก
0.01

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- กลาแสดงออก มีจิตอาสา
- มีความตั้งใจในการปฏิบัตหิ นาที่
- มีความรูความสามารถเฉพาะตัวสูง
- มีมนุษยสัมพันธดี ประสานงานกับบุคคลอื่นไดดี
- บัณฑิตมีความสามารถรอบดาน มีนํา้ ใจ อดทน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสัมมาคารวะอยางเห็น
ไดชัด
- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อดทน วิริยะ เสียสละ
- มีทักษะในเนือ้ หาของตนเองเปนอยางดี
- มีความสามารถในการสอน และการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตรงตอเวลา เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอ เพื่อนรวมงาน จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
- เปนผูมีความรู ความสามารถถึงพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมในดานตางๆ โดยเฉพาะความออนนอม
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2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- หลักสูตรควรยืดหยุนมากกวาทีเ่ ปนอยูสามารถประยุกตใชเขากับสถานการณปจจุบัน
- ปลูกฝงความรักอาชีพ
- ทักษะจําเปน เชน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนตน
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ตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจั ดการป ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชี พที่
ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนอยางยุติธรรมและ
ชัดเจน
1.2 ใหขอ สรุปของปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ไวตอความรูส ึกของผูที่ไดรับผลกระทบ
1.3 ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณในองคกร เพื่อทบทวนและแกไข
1.4 สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
1.5 แสดงออกถึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี การประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและชุมชน
1.6 สุภาพ มีสัมมาคารวะและออนนอมถอมตน
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
2.1 มีความรูแ ละความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.2 นํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพได
2.3 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งใน
วิชาชีพ
2.4 มีการใชวิธีการพัฒนาความรูใ หมหรือใชกระบวนการวิจัยในการตอยอดองค
ความรูท ่มี ีอยูห รือพัฒนางานได
2.5 สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณหรือสภาพแวดลอมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติที่สง ผลกระทบตอ
สาขาวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.6 ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูใ นสภาพแวดลอมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทัง้ เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
คาเฉลี่ยดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ใชความรูท างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตใิ นการจัดการบริหารใหมที่ไมคาดคิด

คาเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

4.40

มาก

4.50

มาก

4.10
4.70

มาก
มากที่สุด

4.90

มากที่สุด

4.50
4.52

มาก
มากทีส่ ุด

4.50

มาก

4.30
4.40

มาก
มาก

4.20

มาก

4.40

มาก

4.60

มากที่สุด

4.40

มาก

4.40

มาก
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ทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปญหา
3.2 สามารถใชดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มขี อมูลมีอยูจ ํากัด
3.3 สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิสงตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงาน
ทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณากรใหเขากับองคความรู
3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัย โดยการใช
ความรูท งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยใชเทคนิควิจัย และใหขอ สรุปที่สมบูรณซึ่ง
ขยายองคความรูแ ละแนวทางการปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
คาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแกปญหาทางวิชาชีพทีซ่ ับซอน/ยุง ยากดวยตนเอง
4.2 วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง
4.4 ใหความรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ
4.5 แสดงออกถึงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสเพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษา
คนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาตางๆ
5.2 สื่อสารกับบุคลากรตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 นําเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
5.4 มีทักษะในการอภิปราย การฟง การเขียนในกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึน้ ได
5.5 สามารถใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลและติดตอสื่อสารได
คลองแคลว
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานจิตอาสา
6.1 ดูแลรักษาสิง่ ของสาธารณสมบัติ
6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น
6.3 เสียสละแกผูอื่นและสวนรวม

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

4.60
4.50

มากที่สุด
มาก

4.80

มากที่สุด

4.58

มากทีส่ ุด

4.30
4.70
4.50
4.30
4.20

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.40

มาก

4.30

มาก

4.10
3.70

มาก
มาก

3.90
4.40

มาก
มาก

4.08

มาก

4.20
4.10
4.70

มาก
มาก
มากที่สุด
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ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
6.4 สนใจปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาสังคม
6.5 เขารวมทํางานเพื่อสาธารณะประโยชนโดย ไมหวังสิ่งตอบแทน
คาเฉลี่ยดานจิตอาสา
ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินของผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย
4.50
4.40
4.38
43.90
10
4.39

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

มาก
0.21

ขอเสนอแนะ
1) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิต
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีแ่ ละพัฒนาตนเองอยูเ สมอ
- มีความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง สามารถแนะนําใหเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี
2) คุณลักษณะของบัณฑิตทีท่ า นเห็นวาเปน จุดควรพัฒนา ของบัณฑิต
- พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการเตรียมความพรอมสูชีวติ การทํางาน
- ใหรักษาคุณภาพบัณฑิต
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในดานการปฏิบัติงาน และเขากับผูอ่นื ไดดี
- ฝกความอดทน การเขาทํางานในองคกรจริง สัมมาคารวะ
- บัณฑิตมีความเปนผูนํา มีความอดทนในการทํางาน และมีวุฒิภาวะ
- อยากใหพัฒนาใหทันการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอน
- ตองการใหบัณฑิตใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน ไดรับการฝกงานประสบการณวชิ าชีพกับองคกรที่มีผูปฏิบัติงาน
หลากหลาย และแตกตางกัน
- ใหผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการในปจจุบัน และรักษาคุณภาพความนาเชื่อถือใหตลอดไป
- ใหฝกงานทุกสาขาวิชา
- ตองการใหมหาวิทยาลัยสราง/พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถดานวิชาการควยคูกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- หนวยงานตองการใหบัณฑิตที่เรียนจบในทุกๆ สาขา มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
และควรมีการวิเคราะหแกไขปญหาตางๆ ใหมากขึน้ เพื่อนํามาใชในการทํางาน

หนา | 45

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2557
ผลการประเมิน
หลักสูตรทีไ่ ดรับการประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตที่ไดรับ
ของผูใชบัณฑิต
ผลรวมคาคะแนน
การประเมิน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 หลักสูตร
140
604.98
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
6
27.43
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
17
74.60
รวมระดับปริญญาตรี
163
706.01
4.33
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจระดับปริญญาตรี
มาก
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
10
43.90
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
4.39
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจระดับปริญญาโท
รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจ

มาก
173

749.91
4.33
มาก

หนา | 46

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การพัฒนา
ชุมชน

รัฐประศาสน
ศาสตร

นิติศาสตร

ภาษาอังกฤษ

4.31

4.80

4.27

4.50

4.00 4.20 4.33

4.35 3.93

4.00

4.38

4.45

4.52

4.00

4.21

4.40 5.00

4.70 4.65 4.20

4.00

4.69

4.45

4.41

4.50

3.71

4.20 4.33

4.50 4.06

4.13

4.50

4.38

4.05

4.16

4.00

4.57 4.40 4.00

4.40 4.53 4.00

4.50

4.25

4.70

4.29

5.00

4.29 4.80 4.67

43.80 74.6 62.20 16.40 70.40

59.80

272.8 26.40 58.20 22

4.10

10

17

15

14

ภาไทย

ภาษาจีน

3.50

4.20 4.35

ดนตรี

4.47

สังคมศึกษา

ออกแบบ
ประยุกตศิลป

1) ดู แลรั กษาสิ่ งของสา
ธารณสมบัติ
2) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปนใหกับผูอื่น
3) เสี ยสละแก ผู อ่ืนและ
สวนรวม
4) สนใจป ญหาและการ
เปลี่ ยนแปลงของสั งคม
และเสนอความคิดเห็นใน
การพัฒนาสังคม
5) เข าร วมทํ างานเพื่ อ
สาธารณะประโยชนโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน
ผลรวมของคาคะแนน
จากการประเมินของ
ผูใชบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับ
การประเมิน

รปม.

พฤติกรรมของบัณฑิต

ภาไทยและการ
สื่อสารธุรกิจ

ตารางที่ 15 แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดานจิตอาสา ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2557
ระดับความพึงพอใจ

5

13.40

4

16

20

63

6

3

4.38 4.39 4.15

4.10

4.40

4.49

4.33

4.40

4.16 4.40 4.47

มาก มาก มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก มาก มาก

0.18 0.50 0.37

0.20

0.32

0.18

0.33

0.22

0.39 0.32 0.11
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ตารางที่ 16 แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานจิตอาสา ในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปการศึกษา 2556
ผลการประเมิน
หลักสูตรทีไ่ ดรับการประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตที่ไดรับ
ของผูใชบัณฑิต
ผลรวมคาคะแนน
การประเมิน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร
163
676.20
รวมระดับปริญญาตรี
163
676.20
4.15
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจระดับปริญญาตรี
มาก
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
10
43.80
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
4.38
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจระดับปริญญาโท
รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
คาเฉลี่ย ( x )
ระดับความพึงพอใจ

มาก
173

720
4.16
มาก
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บทที่ 5
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูของแตละหลักสูตรทั้งดาน
ความสามารถทางวิชาการ การปฏิบัติ ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.
2556-2557
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พบวา มีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 173 ชุด คิดเปนรอยละ
30.14 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด โดยผลการสํารวจไดดําเนินการสํารวจระหวางเดือนมีนาคม –พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
ผูใชบัณฑิตไดแก หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทและองคกรธุรกิจเอกชน โรงเรียน/สถานศึกษา ที่เปนองคกรที่บัณฑิต
ของคณะฯ สังกัด โดยคณะฯ ไดสํารวจแยกตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1
หลักสูตร ระดับความพึงพอใจมีดังตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ
17.26 มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 4 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.31 ผลความพึง
พอใจแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุดคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.65 รองลงมาคือ ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.50 อันดับ
สาม ดานคุณธรรม จริยธรรม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.36 และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.08
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 90.07
มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 20 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.50 ผลความพึงพอใจ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x )
เทากับ 4.49 รองลงมาคือดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.47 อันดับสามไดแก ดานความรู ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.35 และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
( x ) เทากับ 4.19
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 21.81 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 5 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.36 ผลความพึงพอใจแยก
เปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะความสัมพันธระหวงบุคคลและความรับผิชอบ ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.50 รองลงมาคือ ดานคุณธรรมและดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.40 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x )
เทากับ 4.10
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4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ ผลรวมคาคะแนนจากการ
ประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 13.67 มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 3 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x )
เทากับ 4.36 ผลความพึงพอใจแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.84 รองลงมาคือดานความรู
ความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.67 อันดับสามไดแก ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.59 และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.47
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 63.50 มีบัณฑิต
ที่ถูกประเมิน จํานวน 15 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.23 ผลความพึงพอใจแยกเปนราย
ดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ความ
พึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.32 รองลงมาคือ ดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย
( x ) เทากับ 4.31 อันดับสามไดแกดานความรู ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.29 และมีความพึงพอใจ
นอยที่สุดดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.15
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 57.89 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 14 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.14 ผลความพึงพอใจแยก
เปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานคุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
( x ) เทากับ 4.50 รองลงมาคือดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.41 อันดับสามไดแกดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.39 และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.16
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 67.60 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 16 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.23 ผลความพึงพอใจแยก
เปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ
4.40 รองลงมาคือดานคุณธรรม จริยธรรม ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.31 อันดับสามไดแกดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.24 และมีความพึงพอใจ
นอยที่สุดดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.05
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ
278.64 มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 63 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.42 ผลความพึง
พอใจแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
( x ) เทากับ 4.33 รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.32 อันดับสาม
ไดแก ดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.31 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

หนา | 50

รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

9) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 27.43 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 6 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.57 ผลความพึงพอใจ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะทางปญญา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.88 รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.63 อันดับสามไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
( x ) เทากับ 4.61 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดดานความรู ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.39
10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 73.26 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 17 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.31 ผลความพึงพอใจ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานจิตอาสา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x )
เทากับ 4.39 รองลงมาคือ ดานความรูวิชาชีพครู ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.38 อันดับสามไดแก
ดานความรูเ ชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.34 และมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ผลรวมคาคะแนน
จากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 43.90 มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 10 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.39 ผลความพึงพอใจแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ดานทักษะ
ทางปญญา ความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.58 รองลงมาดานคุณธรรม จริยธรรม ความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.52 อันดับสามไดแก ดานความรู ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ
4.40 และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผลประเมินความพึงใจในภาพรวมของคณะฯ พบวา ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใชบัณฑิต เทากับ 749.91 มี
บัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 173 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.39
นอกจากนี้ คณะฯ ไดประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานจิตอาสา พบวา ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินผูใช
บัณฑิต เทากับ 720 มีบัณฑิตที่ถูกประเมิน จํานวน 173 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ
4.16
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