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รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 
 
 
 



๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ. ระบุโดยเปน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนด ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑) ดานคุณธรรม
จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง 
TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภาหรือ
องคกรวิชาชีพกำหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตกรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการ
เพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง ๕ ดานตองทำการประเมินครบทุกดาน ตาม
เกณฑประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของ สกอ. องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานตามเกณฑของตัวบงชี้ดังกลาว หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดทำ
การสำรวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท รุนท่ี ๑ จำนวน ๓๐ รูป/คน เพ่ือหาระดับความพึง
พอใจตอคุณภาพของบัณฑิตของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง ๕ ดาน  
 

๒. วัตถุประสงคของการประเมิน 
เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี  ๑ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดาน 
 

๓. วิธีดำเนินการประเมิน 
๓.๑ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตซ่ึงมีความเปนตัวแทนของผูใช

บัณฑิต อยางนอยรอยละ ๒๐ ของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ตามสูจิบัตรงานประสาทปริญญา 
พ.ศ.๒๕๖๒) 

๒. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตใน ๕ ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ี
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

๓. สอบถามขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ทางไปรษณีย ติดแสตมปพรอมสงกลับ 
๔. เก็บขอมูลบัณฑิตปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๔. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน คือ แบบประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรูของแตละหลักสูตร โดยกำหนดขอคำถามเปน ๕ ระดับคะแนน ประกอบดวย ขอคำถามเก่ียวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดาน จำนวน ๑๙ ขอ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต เทียบคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๕. ผลการประเมิน 
      ๕.๑ สรุปผลการประเมิน 
    

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑ บัณฑิตท้ังหมดท่ีสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๓๐ 

๒ บัณฑิตของหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รูป/คน ๓๐ 

๓ รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินตอบัณฑิตท้ังหมด รอยละ 100 
๔ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 148 
๕ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานความรู คะแนน 148 
๖ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา คะแนน 147 
๗ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมิน 

 
บัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คะแนน 146 

๘ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 149 

๙ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ดาน  
(ขอ ๔ + ขอ ๕ + ขอ ๖ + ขอ ๗ + ขอ ๘) 

คะแนน 738 

๑๐ คาเฉลี่ยของผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ดาน  
(ขอ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน 147.6 

๑๑ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ขอ ๑๐ ÷ ขอ ๒) คะแนน 4.92 
 

 

๕.๒ รายละเอียดผลการประเมิน 
๑) ขอมูลท่ัวไป 

 
ตารางท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตท่ีปฏิบัติงาน 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต จำนวน รอยละ 
๑. สถานภาพ   
บรรพชิต ๒๐ 66.66 
แมช ี   
คฤหัสถชาย ๖ 20 
คฤหัสถหญิง ๔ 13.33 
รวม ๓๐ 100 
๒. ระดับการศึกษาท่ีจบ   
ระดับปริญญาตรี            



๔ 
 

ขอมูลเบ้ืองตนของบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต จำนวน รอยละ 
ระดับปริญญาโท    ๓๐ ๑๐๐ 
ระดับปริญญาเอก   
รวม 30 ๑๐๐ 
๓. คณะ/สถานท่ีท่ีจบการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย   
คณะพุทธศาสตร   
คณะครุศาสตร      
คณะมนุษยศาสตร          
คณะสังคมศาสตร    ๓๐ ๑๐๐ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ........................................   
โครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทยบริการ.. .........................   
๔. สาขาวิชาท่ีจบสาขาวิชารัฐศาสตร ๓๐ ๑๐๐ 
๕. ตำแหนงท่ีไดรับมอบหมาย   
เจาอาวาส/ผูชวยเจาอาวาส ๕ 16.66 
อาจารยสอนนักธรรม ๑๓ 43.33 
ราชการ  ๔ 13.33 
เอกชน ๖ 20.00 
ธุรกิจอิสระ/สวนตัว ๒ 6.66 
     

จากตารางท่ี ๑ พบวา  ขอมูลเบื้องตนของมหาบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานสวนใหญเปนบรรพชิต จำนวน ๒๐ 
รูป คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖ ท้ังหมดจบปริญญาโท จำนวน ๓๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ท้ังหมด สังกัด
คณะสังคมศาสตร จำนวน ๓๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ท้ังหมดจบสาขาวิชารัฐศาสตร จำนวน ๓๐ รูป/
คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และสวนใหญเปนอาจารยสอนนักธรรม ๑๓ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๓๓ 
  
ตารางท่ี ๒ ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
๑. ประเภทหนวยงาน   
ราชการ  ๔ 13.33 
รัฐวิสาหกิจ -  
เอกชน ๖ 20.00 
ธุรกิจอิสระ/สวนตัว ๒ 6.66 
วัด หนวยงาน/องคกรสาธารณประโยชน ๑๘ 60.00 
รวม ๓๐ 100 
๒. ความเกี่ยวของกับบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน   
เจาอาวาส  ๔ 13.33 
หัวหนาหนวยงาน ๖ 20.00 



๕ 
 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
ผูบริหารระดับสูง     ๒ 6.66 
เจาของกิจการ ๑๘ 60.00 
รวม ๓๐ ๑๐๐ 
๓. งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ี
สำเร็จการศึกษา 

  

ตรง/สอดคลอง   ๓๐ ๑๐๐ 
ไมตรง/ไมสอดคลอง   
รวม   
๔. ระยะเวลาท่ีบัณฑิตทำงานอยูกับทาน   
นอยกวา ๓ เดือน    
ระหวาง ๓ – ๖ เดือน     
ระหวาง ๗ – ๑๒ เดือน   
มากกวา ๑๒ เดือน ๓๐ ๑๐๐ 
รวม ๓๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๒ พบวา หนวยงานของผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนวัด หนวยงาน/องคกร
สาธารณประโยชน  จำนวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีความเก่ียวของกับ
บัณฑิตสวนใหญเปนเจาของกิจการจำนวน ๑๘ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ งานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยูสวน
ใหญตรงและสอดคลองกับสาขาวิชา ท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ
ระยะเวลาท่ีบัณฑิตทำงานอยูมากกวา ๑๒ เดือน จำนวน รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
        
  ๒) ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใชการวัดระดับความพึงพอใจ ๕ ระดับคือ 

๕ หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
  ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก  
    ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
   ๒ หมายถึง พึงพอใจนอย  
   ๑ หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  

การแปลผลคาเฉลี่ยจากขอมูลท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ ใชเกณฑดังนี้ 
คาเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายความวา    ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายความวา    ความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายความวา    ความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายความวา    ความพึงพอใจนอย 
คาเฉลีย่ ๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายความวา    ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
 



๖ 
 

 
 

ตารางท่ี ๓ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

ท่ี ดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉล่ีย 
คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการ 
แกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอน 
อยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 

4.87 

๐.35 

มากท่ีสุด 

๒ มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังให 
ผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอ ตนเอง
และผูอ่ืน 

4.93 
๐.25 

มากท่ีสุด 

๓ มีภาวะผูนำในการสงเสริมให มีการประพฤติ 
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน 
และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 

4.90 ๐.31 

มากท่ีสุด 

๔ มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของ 
บุคคลอ่ืน 

4.97 ๐.18 มากท่ีสุด 

 รวม 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี ๓ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนมากมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกขอโดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรกคือ มีความสามารถในการเปนแบบอยาง
ท่ีดีงามของ บุคคลอ่ืน 
 
ตารางท่ี ๔ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานความรู 
 

ท่ี ดานความรู คาเฉล่ีย 
คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๕ มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสราง 
องคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารฐัศาสตร      

4.90 ๐.31 มากท่ีสุด 

๖ มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและ 
พัฒ นาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณ ใน 
สาขาวิชารัฐศาสตร   

4.97 ๐.18 

มากท่ีสุด 

๗ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับ 
องคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน 
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.83 ๐.38 

มากท่ีสุด 



๗ 
 

ท่ี ดานความรู คาเฉล่ีย 
คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๘ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญา
มาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 

4.93 ๐.25 มากท่ีสุด 

 รวม 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี ๔ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนมากมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานความรูอยูในระดับมากท่ีสุด

ทุกขอโดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรกคือ มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและ พัฒนา
เพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณใน สาขาวิชารัฐศาสตร 
 
ตารางท่ี ๕ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะทางปญญา 
 

ท่ี ดานทักษะทางปญญา คาเฉล่ีย 
คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๙ สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและ 
เทคนิคการแสวงหาความรู ในการวิเคราะห  
ประเด็นและปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรค 

4.87 

๐.35 

มากท่ีสุด 

๑๐ สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู 
ในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการ 
ใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากรัฐศาสตร 

4.93 ๐.25 

มากท่ีสุด 

๑๑ สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ 
พัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวม 
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายใน 
และภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ี ศึกษาในข้ัน
สูง 

4.90 

๐.31 

มากท่ีสุด 

๑๒ สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ี 
สำคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค 
ความรูทางดานรัฐศาสตรใหมๆ จน กลายเปน
ขอเสนอเพ่ือการนำไปสูการปฏิบัติ ตอไป 

4.87 
๐.35 

มากท่ีสุด 

 รวม 4.89 0.31 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนมากมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานทักษะทางปญญาอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอโดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรกคือ สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา
ความรู ในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการ ใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากรัฐศาสตร  

 
 



๘ 
 

ตารางท่ี ๖ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธ 
              ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
คาเฉล่ีย 

คาสวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑๓ มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตร
เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการไดอยาง
ลึกซ้ึงและแหลมคม 

4.90 

๐.18 

มากท่ีสุด 

๑๔ ความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐศาสตร
เพ่ือการวางแผน วิเคราะหและ แกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ัง วางแผนใน
การปรับปรุงตน เองและองคกรได  อย างมี
ประสิทธิภาพ 

4.80 

๐.41 

มากท่ีสุด 

๑๕ มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม 
อยางสรางสรรค 

4.83 ๐.38 มากท่ีสุด 

๑๖ มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดด 
เดนในการเปนผูนำในทางวิชาการและสังคมท่ี 
ซับซอน 

4.90 ๐.31 

มากท่ีสุด 

 รวม 4.86 0.32 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี ๖ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนมากมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานทักษะทางปญญาอยูในระดับ
มากท่ีสุดทุกขอโดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรกคือ มีความสามารถสูงในใชความรูทางดาน
รัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม 
 
ตารางท่ี ๗ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะการคิด 
              วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ท่ี 
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข        

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คาเฉล่ีย 

คาสวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

17 สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทาง 
คณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน 
และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดาน 
ตางๆ  โดยเฉพาะทางดานรัฐศาสตรใน เชิงลึกได
เปนอยางด ี

4.87 

๐.38 

มากท่ีสุด 

18 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร โ ด ย ใช ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ 
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด

4.93 ๐.48 มากท่ีสุด 



๙ 
 

ท่ี 
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข        

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คาเฉล่ีย 

คาสวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

การอาน การฟง การเขียน และการนำเสนอ 
และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ 
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยาง 
เหมาะสม 

19 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ 
รายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการ 
คนควาท่ีสำคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและ 
ไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง 
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

4.87 

๐.41 

มากท่ีสุด 

 รวม 4.97 0.42 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี ๗ พบวา ผูใชบัณฑิตสวนมากมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานทักษะทางปญญาอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอโดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรก สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดการอาน การฟง การเขียน และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุม
บุคคลตางๆ ท้ังในวงการ วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยาง เหมาะสม 

 
๓) ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 

(๑) ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(๒) ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตัวบงช่ีท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบงช้ี          ผลลัพธ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑ บัณฑิตท้ังหมดท่ีสำเร็จการศึกษาของหลักสตูร รูป/คน ๓๐ 

๒ บัณฑิตของหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รูป/คน ๓๐ 

๓ รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินตอบัณฑิตท้ังหมด รอยละ 100 
๔ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 148 
๕ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานความรู คะแนน 148 
๖ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา คะแนน 147 
๗ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน 146 

๘ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะห
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 149 

๙ ผล รวม ค าค ะแ น น จ ากก ารป ระ เมิ น บั ณ ฑิ ต ท้ั ง  ๕  ด าน 
(ขอ ๔ + ขอ ๕ + ขอ ๖ + ขอ ๗ + ขอ ๘) 

คะแนน 738 

๑๐ คาเฉลี่ยของผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ดาน 
(ขอ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน 147.6 

๑๑ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ขอ ๑๐ ÷ ขอ ๒) คะแนน 4.92 
การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4.25 4.92 4.92 บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑-๑ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
 
 


