
 
 

รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แบบ ปค.๐๑ ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  



๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุโดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) ด้าน 
อัตตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตกรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบ
มาตรฐานทั้ง ๕ ด้านต้องท าการประเมินครบทุกด้าน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ดังกล่าว หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ จึงได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นที่ ๖๔ จ านวน ๓๒ รูป เพ่ือหาระดับความพึง
พอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๖๔ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน 
 

๓. วิธีด าเนินการประเมิน 
๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีความเป็นตัวแทนของผู้ใช้

บัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ตามสูจิบัตรงานประสาทปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓.๒ ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตใน ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทีห่ลักสูตรและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  

๓.๓ สอบถามข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ทางไปรษณีย์ ติดแสตมป์พร้อม
ส่งกลับ 

๓.๔ เก็บข้อมูลบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร โดยก าหนดข้อค าถามเป็น ๕ ระดับคะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน จ านวน ๒๔ ข้อ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต เทียบคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๕. ผลการประเมิน 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมิน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๓๒ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน 

๓๒ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๑๕๙ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๑๕๘ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๑๕๙ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๑๕๗ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๑๕๘ 

๙ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๔ + ข้อ ๕ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗ + ข้อ ๘) 

คะแนน ๗๙๑ 

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๑๕๘.๒ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๙๔ 
 

๕.๒ รายละเอียดผลการประเมิน 
๑) ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิต จ านวน ร้อยละ 
๑. สถานภาพ   
บรรพชิต ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
แม่ชี   
คฤหัสถ์ชาย   
คฤหัสถ์หญิง   

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ระดับการศึกษาที่จบ   
ระดับปริญญาตรี          ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับปริญญาโท      
ระดับปริญญาเอก   

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
๓. คณะ/สถานที่ที่จบการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย   



๔ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิต จ านวน ร้อยละ 
คณะพุทธศาสตร์   
คณะครุศาสตร์      
คณะมนุษยศาสตร์          
คณะสังคมศาสตร์    ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์   
โครงการขยายห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ   
๔. สาขาวิชาที่จบการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย   
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๐ ๓๑.๒๕ 
อาจารย์สอนนักธรรม ๕ ๑๕.๖๒๕ 
ครูสอนพระปริยัติธรรม  ๕ ๑๕.๖๒๕ 
ครูพระสอนศีลธรรม ๑๒ ๓๗.๕๐ 

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
     

 จากตารางที่ ๑ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น บรรพชิต จ านวน ๓๒  รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  ระดับปริญญาตรี มากที่สุด  จ านวน ๓๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  คณะสังคมศาสตร์มากที่สุด  
จ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ครูพระสอน
ศีลธรรมมากที่สุด  จ านวน ๑๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ 

 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. ประเภทหน่วยงาน   
ราชการ    
รัฐวิสาหกิจ   
เอกชน   
ธุรกิจอิสระ/ส่วนตัว   
วัด หน่วยงาน/องค์กรสาธารณประโยชน์ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
เจ้าอาวาส  ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
หัวหน้าหน่วยงาน   
ผู้บริหารระดับสูง       
เจ้าของกิจการ   

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
๓. งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา   
ตรง/สอดคล้อง   ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 



๕ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง   

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
๔. ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่กับท่าน   
น้อยกว่า ๓ เดือน    
ระหว่าง ๓ – ๖ เดือน     
ระหว่าง ๗ – ๑๒ เดือน   
มากกว่า ๑๒ เดือน ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที ่๒ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น วัด หน่วยงาน/องค์กรสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เจ้าอาวาส มากที่สุด  
จ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
ตรง/สอดคล้อง  มากที่สุด จ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่กับท่าน มากกว่า 
๑๒ เดือน จ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
  ๒) ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในการประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใช้การวัดระดับความพึงพอใจ ๕ ระดับคือ 

๕  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  
  ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
    ๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  
   ๑  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางท่ี ๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ที ่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

๑ มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔.๘๖ ๐.๓๒ มากที่สุด 
๒ มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๔.๘๕ ๐.๘๔ มากที่สุด 
๓ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
 

๔.๙๔ 
 

๐.๔๒ 
 
มากที่สุด 

๔ เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๘๐ ๐.๗๐ มากที่สุด 
๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา ๔.๘๕ ๐.๓๒ มากที่สุด 
 รวม ๔.๘๖ ๐.๕๒ มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๘๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๒ ด้านที่มากที่สุด เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ๔.๙๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๒ และด้านที่น้อยที่สุด เห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐  
 

ตารางท่ี ๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ 
 

ที ่ ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

๑ มีความรู้ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา ๔.๘๕ ๐.๙๕ มากที่สุด 
๒ ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

เหตุผล 
๔.๘๑ 

๐.๗๑ มากที่สุด 

๓ สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ๔.๙๕ ๐.๖๗ มากที่สุด 
๔ มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ 

ของโลก 
 

๔.๙๐ 
 

๐.๗๐ 
 
มากที่สุด 

๕ รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๔.๗๙ ๐.๘๔ มากที่สุด 
 รวม ๔.๘๖ ๐.๗๗ มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ ๔ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๗ ด้านที่มากที่สุด สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๙๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๗ และด้านที่น้อยที่สุด รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๔ 
    
 
 
 



๗ 
 

ตารางท่ี ๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา 
 

ที ่ ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

๑ สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐาน 

๔.๘๒ ๐.๓๒ มากที่สุด 

๒ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผล 

๔.๘๗ ๐.๙๗ มากที่สุด 

๓ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

๔.๘๐ ๐.๗๑ มากที่สุด 

 รวม ๔.๘๓ ๐.๖๖ มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ ๕ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๘๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๖  ด้านที่มากที่สุด สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๙๗ และด้านที่น้อยที่สุด สามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๗๑ 
 

ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ 
      ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ที ่
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ สามารถท างานเป็นทีม ๔.๘๕ ๐.๕๖ มากที่สุด 
๒ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม ๔.๗๖ ๐.๖๗ มากที่สุด 
๓ มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๔.๘๓ ๐.๘๕ มากที่สุด 

๔ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๔.๙๒ ๐.๖๘ มากที่สุด 
 รวม ๔.๘๔ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ ๖ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๙ ด้านที่มากที่สุด รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๘ และด้านที่น้อยที่สุด เป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๗ 
 
 
 



๘ 
 

ตารางท่ี ๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ๔.๘๓ ๐.๖๗ มากที่สุด 
๒ ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง 

พูด อ่านและเขียน 
๔.๘๖ ๐.๔๘ มากที่สุด 

๓ มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๗๐ มากที่สุด 
 รวม ๔.๘๓ ๐.๖๒ มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ ๗ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๒ ด้านที่มาก
ที่สุด ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๘ ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๓ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๗ และด้านที่น้อยที่สุด มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๘๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐  

 

๓) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
บัณฑิตมีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นดี  มีอารมณ์แจ่มใส กระฉับกระเฉง  ว่องไว 
๒) ด้านความรู้ 
ควรเน้นความรู้ในการใช้ภาษาที่ได้เรียนมา ให้น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
ควรมีการฝึกให้ใช้ความคิดเชิงเหตุผลในการท างาน รู้จักวิเคราะห์ หากเกิดปัญหา มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ควรฝึกให้บัณฑิตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัว เพ่ือการท างานเป็นทีม 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ให้มีมนุษยสัมพันธ์และ เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน การเรียนรู้พัฒนา

ตนเองในงานที่ท าปฏิบัติงานตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างทักษะใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้สามารถใน

การคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหา รับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ส านักงานให้มากขึ้น พัฒนา 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ทันยุคอาเซียน  

๖) ด้านอัตตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
เสริมสร้างความรู้และความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้มีความรอบรู้และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นแนวทางทางการจัดการเชิงพุทธให้สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้
อย่างสร้างสรรค์ มีความเสียสละมีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานมีจิตสาธารณะ 
 ๗) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  



๙ 
 

- 


