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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นทกัษะทางปัญญา 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม    
4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัจ านวน 395 แห่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวงัคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สถานประกอบการให้ความส าคญั
กับคุณลักษณะด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นอันดับแรก (ค่า เฉล่ียเท่ากับ 4.25              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39) รองลงมาคือ ด้านทกัษะทางปัญญา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38) ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52)    
และดา้นความรู้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45) 
 

ค าส าคญั : คุณลกัษณะผูส้ าเร็จการศึกษา, คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

  



 

ข 
 

 
Research Title : The Expectation of Enterprises toward The Characteristics of Graduates  

 in Computer Animation 
 

Researcher :  Miss Supattra Suwannahong and Mr. Phasakorn Palakul  
 

Year :  2011 
 
 

Abstract 

The research aimed to study The Expectation of Enterprises toward The Characteristics 
of Graduates in Computer Animation follow Thailand Qualifications Framework for Higher 
Education (TQF) which  emphasis on 5 domains of learning as follows 1) Ethical and Moral 
development 2) Knowledge 3) Cognitive skill 4) Interpersonal skill and Responsibility  5) 
Numerical analysis, Communication and Information Technology skill. The instrument of this 
exploratory research was a questionnaire. The data were collected from 395 computer animation 
enterprises and analyzed by frequency, average and standard deviation. The results founds that 
the expectation of enterprises toward the characteristics of graduates in computer animation. The 
Enterprises were focus on Ethical and Moral development in the high levels (the mean is 4.25 with 
standard deviation is 0.39), followed by Cognitive skill (the mean is 4.24 with standard deviation is 
0.38), Numerical analysis, Communication and Information Technology skill (the mean is 4.10 with 
standard deviation is 0.49), Interpersonal skill and Responsibility (the mean is 4.08 with standard 
deviation is 0.52) and  Knowledge (the mean is 4.24 with standard deviation is 0.38). 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กระแสการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เกิดการปรับปรุง

หลักสูตรและปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพื่อพฒันานักศึกษาให้มีความสามารถในกระบวนการคิด         

การแก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของวฒันธรรมมากมากขึ้น สืบเน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาได้

ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification 

Framework For Higher Education; TQF:HED) ประกาศใช้ในวนัที่ 2 และ 16 กรกฎาคม 

พุทธศกัราช 2552 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาติ เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัใน

สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการปรับปรุง

หลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุดงักล่าว 

 ในการน้ี เพื่อให้การพฒันานักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คณะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญั 

ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน               

ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขที่ตรง

ตามความตอ้งของสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั คณะผูว้ิจยั

จึงท าการศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางก ากบัในการ

จดัการเรียนการสอนทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัให้มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                       

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัต่อไป 



2 

 

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพือ่ศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการทีมี่ต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้น

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย  
  1.3.1  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะ

ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั คือ สถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์

แอนิเมชัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 29,405 แห่ง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2555)  

  1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น ดงัน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.4  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 1.4.1  ความคาดหวงั หมายถึง ความมุ่งหวงั ความปรารถนาหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าตาม

วจิารณญาณที่มีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้น

ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะในการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 1.4.2  สถานประกอบการทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั หมายถึง องคก์ร บริษทั หน่วยงาน

ทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่มีการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันทั้ง

ทางตรง และทางออ้ม  

 1.4.3  คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา 

   หมายถึง ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลที่มุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้น

คุณธรรมจริยธรรม อาทิ การมีวนิยั การตรงต่อเวลา ฯลฯ ดา้นความรู้ หมายถึง ส่ิงที่นักศึกษาตอ้งรู้

เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม ดา้นทกัษะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการคิด

อยา่งเป็นระบบ การสืบคน้ การตีความและการประเมิน รวมทั้งการประยกุตค์วามรู้และทกัษะใน

การแกไ้ขปัญหา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ หมายถึง การพฒันา

ตนใหเ้ป็นผูท้ี่สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี มีความรับผิดชอบ ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์

และวฒันธรรมองคก์รได ้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี 

สารสนเทศ หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลและแปล

ความหมาย น าเสนอ รวมถึงสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1  ผลการวิจยัท าให้ทราบขอ้มูลความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะ  

ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

 1.5.2  ผลการวิจยัสามารถน ามาเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ

คาดหวงัของสถานประกอบการ 

 

 
 

 



บทที่ 2 
แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการวิจัย 

 
 การด าเนินการวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั คณะผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทั้งทางดา้น
หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  2.1 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectation Theory)  
 2.2 ความหมายของความคาดหวงั  
 2.3 ประเภทของความคาดหวงั 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

 

2.1  ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)  
 นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการ

ตดัสินใจวา่ จะกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่จะน าไปสู่เป้าหมายที่จะสนองความตอ้งการ

ของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดงัน้ี (อุไรวรรณ เกิดผล, 2539) 

 พฤติกรรมของมนุษยถู์กก าหนดขึ้น โดยผลรวมของแรงผลกัดันภายในและแรงผลกัดนัจาก

ส่ิงแวดลอ้ม 

 มนุษยแ์ต่ละคนมีความตอ้งการ ความปรารถนาและเป้าหมายที่แตกต่างกนั 

 บุคคลตดัสินใจที่จะท าพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอยา่ง ส่ิงที่เป็นขอ้มูลให้เลือก 

ได้แก่ ความคาดหวงัในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้ นไปแล้ว 
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ความคาดหวงั (Expectation theory) เป็นความเช่ือหรือความคิดอยา่งมีเหตุผล ในแนวทางที่เป็นไป
ได้ หรือเป็นความหวงัที่คาดการณ์ว่าตอ้งการจะไดใ้นอนาคตของบุคคล ความคาดหวงัจึงเป็น
สภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าว่าบางส่ิงบางอยา่งควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม ในเร่ืองของความคาดหวงัจึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ไดแ้ก่ เคริทเ์ลยว์ิน 
(Kurt Lewin)  เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edword Tolman) วิคเตอร์ เฮซ. วรูม (Victor H.Vroom)         
พอร์ตเตอร์และลาเวอร์ (Portor and Lawer) เป็นตน้ 
  ทฤษฎีความคาดหวงัของเคิร์ท เลยว์ิน (Kurt Lewin) และ เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edward 

Tolman) ในประเด็นของการให้ผลตอบแทนทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้่า การที่บุคคลจะท างานทุ่มเทมาก

น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่บัปัจจยั 2 ประการ คือ ระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการผลตอบแทนและ

ความคาดหวงัของบุคคลนั้นวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพยีงใดที่จะไดรั้บการตอบสนอง 

  ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom) ทฤษฎีน้ีเสนอโดยวิคเตอร์ เอช. วรูม (Victor 

H.Vroom) (1994) มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของเลยว์ิน (Lewin) และโทลแมน (Tolman) โดย

น าเสนอในรูปของตวัแบบ (Model) ของความคาดหวงัในการท างานที่เรียกว่า VIE Model หรือ VIE 

Theory 

  V = Valance คือ ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลักล่าวอีก

นยัหน่ึง คือ คุณค่าความส าคญัของรางวลัที่บุคคลใหก้บัรางวลันั้น 

  I = Instrumentality คือ ความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ 1 ที่จะน าไปสู่ผลลพัธ์ 2 เช่น การ

ทุ่มเทในการท างานจะน าไปสู่การพจิารณาขั้นพเิศษเป็นตน้ 

  E = Expectancy คือ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปของการไดซ่ึ้งผลลพัธห์รือรางวลัที่ตอ้งการ

เม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง 

  ทฤษฎีความคาดหวงัตามแนวคิดของวรูม ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบที่ส าคญั ไดแ้ก่ 

  ความคาดหวงัในความพยายามต่อการกระท าหรือการปฏิบติังาน หมายถึง การที่บุคคล

คาดหวงัไวล่้วงหน้าว่าตนเองพยายามต่อกระท าพฤติกรรมไดต้ามความสามารถ จะมีโอกาสที่จะ

กระท าส่ิงนั้นไดส้ าเร็จมีมากนอ้ยเพยีงใด เป็นการคิดก่อนจะท าส่ิงต่าง ๆ วา่สามารถท าไดห้รือไม่ 

  ความคาดหวงัในการกระท าต่อผลลพัธ์หรือผลของการปฏิบติังาน หมายถึง การที่บุคคล

คาดหวงัไวล่้วงหน้าก่อนกระท าพฤติกรรมว่าถา้หากกระท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้ผลลัพธ์แก่

ตนเองในทางที่ดีหรือไม่ 
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  ความคาดหวงัในคุณค่าของผลลพัธ์หรือรางวลั หมายถึง คุณค่าจากผลของการกระท าที่เกิด

แก่บุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้น 

  ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงัตามแนวคิดของวรูม จึงสามารถสรุปเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี 

 

 
 
  คุณค่าของผลลพัธ์แต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บัความปรารถนาหรือความตอ้งการ ในกรณีตอ้งการ 

มากมีค่าเป็นบวก ในกรณีไม่รู้สึกยนิดียนิร้ายมีค่าเป็นศูนย ์และในกรณีไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการมีค่า

ติดลบ 

  ความคาดหวงั คือความน่าจะเป็นที่การกระท าอยา่งหน่ึงจะมีโอกาสที่ท  าให้เกิดผลลพัธ์ใน

ระดบัแรกมากน้อยเพียงใด ถา้คนเช่ือแน่ว่า หากท างานเต็มที่จะสามารถท าให้ไดผ้ลผลิตสูงอยา่ง

แน่นอน ความคาดหวงัจะเท่ากบัหน่ึง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เช่ือว่าถึงแมจ้ะพยายามท างานหนักสัก

เพยีงใดก็ไม่สามารถท าผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเ้ลย ความคาดหวงัก็จะเท่ากบัศูนย ์

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ ์อธิบายไดว้า่ แรงจูงใจของแต่ละคนจะมากหรือ

น้อยยอ่มขึ้นอยูก่ ับผลที่ได้รับหรือที่คิดว่าสมควรจะไดรั้บเม่ือกระท าการนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย 

แลว้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า ส่วนหน่ึงของแรงจูงใจที่บุคคลจะมีหรือไม่ หรือมีมากน้อยยอ่มขึ้นกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระท ากบัผลลพัธ ์

 
2.2  ความหมายของความคาดหวัง  

  ชิษณุกร พรภาณุวชิญ ์(2540) อธิบายวา่ ความคาดหวงั หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การ

รับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยงัไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวงัใน

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงที่ตนตอ้งการ

หรือคาดหวงัเอาไว ้

  นวลจนัทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) อธิบายว่า ความคาดหวงั หมายถึง ความมุ่งหวงั หรือ

คาดคะเนของบุคคลที่มีต่อคนอ่ืนใหก้ระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ตนปรารถนาใหเ้ป็นไปในอนาคต 

การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ)     =   คุณค่าของผลลัพธ์ x ความคาดหวัง x ความสัมพนัธ์ระหว่าง

การกระท ากับผลลพัธ์ 
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  ฟินน์ (1962) อธิบายว่า ความคาดหวงัหมายถึง การประเมินค่าบุคคลหรือตนเองดา้นจิตใต้

ส านึก และใชค้วามคาดหวงันั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดตนเองดา้นจิตใตส้ านึกและใชค้วาม

คาดหวงันั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมที่จะมีต่อบุคคลที่ตนคาดหวงั หรือต่อตนเองใน

ลกัษณะที่ตนคิดวา่ถูกตอ้ง 

  คนางค ์เชษฐบุตร (2550) อธิบายวา่ ความคาดหวงั คือ การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยงั

ไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืนที่คาดหวงัในบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้น

ประพฤติปฏิบติัในส่ิงที่ตนเองตอ้งการหรือคาดหวงัเอาไว ้  

  เฉลียว เกษจนัทร์ทิวา (2553) อธิบายว่า ความคาดหวงัเป็นความคิด ความเช่ือ ความตอ้งการ 

ความมุ่งหวงัหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์ เป็นตน้ 

จึงเป็นการคิดล่วงหนา้โดยมุ่งหวงัในส่ิงที่เป็นไปไดว้า่จะเกิดตามที่ตนคิดไว ้ทั้งน้ีความคาดหวงัของ

บุคคลจะขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

  สรุปไดว้า่ ความคาดหวงั หมายถึง ความมุ่งหวงั ความปรารถนา หรือการคาดคะเนล่วงหน้า

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามวิจารณญาณ โดยความคาดหวงัของแต่ละบุคคลนั้น อาจมีความแตกต่างกัน

ขึ้ นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ

ประสบการณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่ละบุคคล  

 
2.3  ประเภทของความคาดหวัง 

  ประไพรัตน์ ไวทยกุล (2554) อธิบายว่า ความคาดหวงัที่บุคคลตั้งไว ้มีทั้งความคาดหวงัใน

ระยะสั้น และความคาดหวงัในระยะยาว นอกจากน้ียงัมีความคาดหวงัในทางบวกและความคาดหวงั

ในทางลบ โดยจากความคาดหวงัดงักล่าวจะน าไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป  

  ความคาดหวงัทางบวก เป็นความคาดหวงัที่ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการกระท าในทิศทางที่

ดี เช่น เม่ือบุคคลตอ้งอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องท าบางส่ิงให้ส าเร็จ ความคาดหวงัมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมในการท างาน ซ่ึงเป็นการยากที่จะกระตุน้ตวัเองให้มีความพยายามและอดทน ในการ

กระท าที่ตนเช่ือวา่จะประสบความลม้เหลว 

  ความคาดหวงัทางลบ เป็นความคาดหวงัทางร้าย เช่น ถา้เราจะอยูอ่ยา่งน้ีลูกเราจะเป็นเช่นไร 

ความคาดหวงัในทางร้ายมกัก่อใหเ้กิดความกลวั ความวติกกงัวล ซ่ึงท าใหชี้วติขาดความสมดุล 
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  สรุปไดว้่า ความคาดหวงัสามารถจ าแนกเป็นทางบวกและทางลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยความคาดหวงัทางบวกเป็นการคาดหวงัในเร่ืองราวที่เป็นไปในทางที่ดีซ่ึงมักจะเป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จ ส่วนความคาดหวงัในทางลบมกัก่อให้เกิดความวิตกกงัวล เกิดความ

กลวัในการกระท า และส่งผลใหข้าดความสมดุลในชีวติ 

2.4  แนวคดิเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework 

for Higher Education; TQF: HEd) ด าเนินการจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน

ฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากบัและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์

ในการจดัท าเพือ่เป็นเคร่ืองมือและแนวทางก ากบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในส่วนของมาตรฐาน

การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของบณัฑิตในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญา  ของสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเชิง

คุณภาพ เพือ่ประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารใหห้น่วยงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจใน

กระบวนการผลิตบณัฑิต และมุ่งใหคุ้ณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งของประเทศ

ไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) หมายถึง ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลที่สถาบนัอุดมศึกษา

มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่ไดรั้บการพฒันาระหว่างการศึกษาจากการ

เรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและ

ผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่ง

เป็นที่ น่า เ ช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้ นแล้ว  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัในตวับณัฑิตอย่างน้อย 5 ด้าน ทั้งน้ีบาง

สาขาวิชาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาขาวิชาที่เน้นทกัษะจะเพิ่มด้านที่หก เช่น แพทยศาสตร์ พลศึกษา 

จะตอ้งเพิ่มการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) มาตรฐานผลการเรียนรู้          

5 ด้านที่ก  าหนดให้บณัฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาจะตอ้งมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตในทุกระดับ

คุณวฒิุ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิม่ขึ้น เม่ือระดบัคุณวุฒิสูงขึ้น ทกัษะและความรู้จะ
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เป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิที่ต  ่ากว่าสู่ระดบัที่สูงขึ้น ดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับ

คุณวฒิุใดคุณวฒิุหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัของระดบัคุณวฒิุที่ต  ่า

กวา่ดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

 2.4.1   ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ

ประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบั

หน่ึงไปสู่ระดบัที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นตามระดบัของ

คุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัเวลาที่ตอ้งใช ้

การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 2.4.2  หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   การด าเนินงานจดัการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษามีหลกัการส าคญั

ในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

   2.4.2.1  ยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ

อุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาได้

อยา่งเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษามีแนวทางที่ชดัเจนในการพฒันา

หลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวธีิการสอนของอาจารย ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวงัไดจ้ริง 
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    2.4.2.2  มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพ เพือ่ประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารใหห้น่วยงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งได้

เขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเร่ิมที่ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ 

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไวก่้อน  หลังจากนั้ นจึงพิจารณาถึง

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึง

มาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

    2.4.2.3  มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่าง ๆ ที่ไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนั

และเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอย่างชดัเจนเก่ียวกับ

ความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่าง ๆ 

    2.4.2.4  มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่

ยอมรับและเทียบ เคียงกันได้กับสถาบนัอุดมศึกษาที่ดีทั้ งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอน

อยา่งเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบนั อุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการ

เรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยมัน่ใจถึงผล ผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพ

ของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข

และภาคภูมิใจเป็นที่พงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และเป็นคนดีของสงัคม ช่วยเพิ่มความเขม้แข็งและขีด

ความสามารถในการพฒันาประเทศไทย (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 2.4.3  หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    2.4.3.1  เพื่อเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตาม ที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา

ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็น รูปธรรม ดว้ยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 2.4.3.2  เพือ่ก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวงัในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อให้
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สถาบนัอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใ้ชเ้ป็นหลกั และเป็นแนวทาง

ในการวางแผน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น การพฒันาหลกัสูตรการ

ปรับเปล่ียนกลวธีิการสอน วธีิการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 

    2.4.3.3  เพื่อเช่ือมโยงระดับต่าง ๆ ของคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อ

บุคคลจะไดมี้โอกาสเพิม่พนูความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มี

ความชดัเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัต่าง ๆ กบันานาประเทศ 

   2.4.3.4  เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของ

การประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 

    2.4.3.5  เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและ

ความมัน่ใจในกลุ่มผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนั

อ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ที่คาดวา่บณัฑิตจะพงึมี 

    2.4.3.6  เพือ่ประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ทั้ง

ในและต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศึกษาระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั 

และการรับรองคุณวฒิุผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

    2.4.3.7  เพือ่ใหมี้การก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวชิา 

   2.4.3.8  เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับ

สถาบนัอุดมศึกษาที่มีความเขม้แข็ง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

 2.4.4  โครงสร้างและองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติมีโครงสร้างและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

    2.4.4.1  ระดบัคุณวฒิุ (Levels of Qualifications) 

   ระดบัของคุณวฒิุแสดงถึงการเพิม่ขึ้นของระดบัสติปัญญาที่ตอ้งการ และความ

ซับซ้อนของการเรียนรู้ที่คาดหวงั นอกจากน้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยงั

ก าหนดคุณลกัษณะของนักศึกษาระดบัแรกเขา้หลงัจากส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ย เพราะเป็น
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พื้นฐานความรู้ ความสามารถที่ส าคญัในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

เร่ิมตน้ที่ระดบัที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และส้ินสุดที่ระดบัที่ 6 ปริญญาเอก ดงัน้ี 

 ระดบัที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

 ระดบัที่ 2 ปริญญาตรี 

 ระดบัที่ 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 ระดบัที่ 4 ปริญญาโท 

 ระดบัที่ 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

 ระดบัที่ 6 ปริญญาเอก 

   บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัที่

สูงขึ้น แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัหลกัเกณฑก์ารเขา้ศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงอาจขึ้นอยูก่ ับ

คะแนนเฉล่ียสะสม  หรือเงื่อนไขอ่ืนเพื่อให้มั่นใจว่าผูส้มัครเขา้ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จในการศึกษาระดบัที่สูงขึ้นและซบัซอ้นยิง่ขึ้น 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย ไดแ้ก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์

บริสุทธ์ิทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์

สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลกัไม่ไดส้ัมพนัธ์โดยตรงกบัการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซ่ึงมุ่งเน้น

การศึกษาในลกัษณะของศาสตร์เชิงประยกุต ์เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะระดบัสูงซ่ึงจ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพ และน าไปสู่การปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ 

   การเรียนในสายวิชาการควรจะพฒันาความสามารถที่ส าคญัทั้งในการท างาน

และการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั ส่วนหลกัสูตรสายวิชาชีพควรเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ การวิจยั

และความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง และพฒันา

ความสามารถในการคิดและการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ อยา่งไรก็ตามหลกัสูตร

ทั้งสองสายดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซ่ึงควรสะทอ้นให้เห็นในรายละเอียดของเน้ือหา

สาระส าคญัและในช่ือปริญญา  ผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิชาหน่ึงสามารถเปล่ียนไปศึกษาต่อ

ระดบัสูงขึ้นในอีกสายวชิาหน่ึงได ้ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาอาจจะก าหนดเง่ือนไขบางประการของการ

เขา้ศึกษาได ้เพือ่ใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นเพยีงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดบั

นั้น ๆ และบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลกัสูตรนั้น ๆ คาดหวงั 
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   2.4.4.2  การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาของประเทศไทย 

     การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพฒันาขึ้นในตนเอง

จากประสบการณ์ที่ไดรั้บระหวา่งการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัใหบ้ณัฑิตมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

      ก) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการ

ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 

ความสามารถในการปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบตัิตนตาม

ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสงัคม 

      ข) ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด

และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

      ค) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ

วเิคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ

ในการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

      ง) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 

Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า 

ความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ 

      จ) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง

ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นน้ี บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง  เช่น การ

เตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา การแพทย ์และวิทยาศาสตร์การแพทย  ์จึงตอ้ง

เพิม่การเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพสิยั (Domain of Psychomotor Skill) 
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 2.4.5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลที่มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาขึ้นจาก

การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นที่ไดรั้บการพฒันาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่สถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลกัสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจและ

ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นที่เช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวชิาหรือหลกัสูตรนั้น 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทุก 

คนในทุกระดบัคุณวฒิุ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิม่ขึ้น เม่ือระดบัคุณวฒิุสูงขึ้น ทกัษะ

และความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวฒิุที่ต  ่ากวา่สู่ระดบัที่สูงขึ้นดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้

ของระดบัคุณวฒิุใดคุณวฒิุหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของระดบั

คุณวฒิุที่ต  ่ากวา่ดว้ย 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใชก้บันักศึกษาทุกคน แมว้่าบางสาขา/

สาขาวิชานักศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ  เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์นักบญัชี และนัก

กฎหมาย เป็นตน้ 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะทางปัญญา จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

สาขา/สาขาวชิาที่เรียน ซ่ึงตอ้งระบุรายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา/สาขาวชิาที่เหมาะสม

กบัระดบัคุณวฒิุไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวชิา 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้งบรรลุมาตรฐานผล

การเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้ง

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านน้ี แต่ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีจะตอ้งเนน้ใหมี้ความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชา

อ่ืน ๆ เช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งมีความช านาญและทกัษะตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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   2.4.5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของแต่ละระดบัคุณวฒิุ 

     มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเข้า (ส าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย) 

   กรอบมาตรฐาน คุณวุ ฒิ มี แนวคิดพื้ น ฐานว่ านั ก เ รี ยนที่ เ ข้า เ รี ยน ใน

ระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีพื้นฐานความรู้

และทกัษะเพยีงพอที่จะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่น้ีรวมถึง

ความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรค์และประยุกต ์ใชค้วามรู้และทกัษะทางปัญญา

เหล่านั้นเขา้กบัสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้ ซ่ึงนักเรียนบางคนอาจมีพื้น

ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ตอ้งเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อให้

มัน่ใจว่านักเรียนมีทกัษะที่จ  าเป็นทางภาษา ทกัษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียง

พอที่จะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาไดส้ าเร็จ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ควร

จะตอ้งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

      ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    มีความเข้าใจและซาบซ้ึงในค่านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งกลมกลืนกบัความเช่ือและค่านิยมส่วนตวัดว้ยความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซ่ึงเป็นความ

ขดัแยง้ทางค่านิยม สามารถสรุปผลการโตแ้ยง้และยอมรับผดิชอบต่อการตดัสินใจที่ไดท้  าลงไป 

     ข)  ดา้นความรู้ 

    มีความเขา้ใจอยา่งครอบคลุมถึงความรู้ และทกัษะที่ส าคญัในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมกลุ่ม

พฒันาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติมองคค์วามรู้ในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาหรือในระดบัอุดมศึกษา 

 

 



16 
 

     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

    มีความเข้าใจในแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในวิชาที่ศึกษามี

ความสามารถในการประยกุต์ ใชค้วามรู้ความเขา้ใจที่ลึกซ้ึงในการวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

ใหม่ ๆ ในวชิาต่าง ๆ ที่เรียนและในชีวติ ประจ าวนั ตระหนักในประเด็นปัญหาส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพนัธ์กับประเทศอ่ืน ๆ สามารถ

ประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทจ้ากการศึกษาเล่าเรียนมาใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาเหล่านั้น 

     ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง  สามารถที่จะ

ริเร่ิมและพฒันาการเรียนรู้ทางวชิาการและการพฒันาลกัษณะอ่ืน ๆ ของตนเองไดโ้ดยมีการแนะน า

บา้งเล็กนอ้ย สามารถที่จะไวว้างใจใหท้  างานไดอ้ยา่งอิสระและท างานที่มอบหมายให้แลว้เสร็จ โดย

อาศัยการแนะน าปรึกษาแต่เพียงเล็กน้อย สามารถท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

     จ)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ตลอดจนใชท้กัษะ

ทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาในการศึกษาในการท างาน และในสภาพแวดลอ้ม

ของสังคมสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน  ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

     ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) อยา่ง

นอ้ยตอ้งเป็นดงัน้ี 

     ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนหรือของกลุ่ม ตระหนักและ

ประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอค าปรึกษา

เม่ือจ าเป็น สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนที่มีต่อผูอ่ื้นในสถานการณ์ที่
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อาจน าไปสู่ขอ้ขดัแยง้ทางค่านิยมหรือความส าคญัก่อนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความ

ขดัแยง้นั้นไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถตดัสินใจเลือกส่ิงที่ควรกระท าได ้

     ข)  ดา้นความรู้ 

    มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขอบข่ายและลกัษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรู้ลึก

ในความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และหลกัการที่ส าคญั มีความเขา้ใจในปัญหาและ

งานวิจยัใหม่ ๆ ส าหรับหลกัสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูช่้วยนักวิชาชีพ

นักศึกษาจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกับพฒันาการใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู้

เก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางเทคนิคและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

      สามารถวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลการวิจยั 

และใช้ในการปฏิบัติโดยอาศยัค  าแนะน าเพียงเล็กน้อย  สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งในการท างานในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีใน

การแกไ้ขรวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตดัสินใจ 

     ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    สามารถคิดและแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี มีปฏิสมัพนัธอ์ยา่งสร้างสรรคใ์นกลุ่ม

ท างานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั มีภาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรั้บ

มอบหมายสามารถคน้หาขอ้บกพร่องในความรู้และทกัษะของตนเอง มีการวางแผนและด าเนินการ

เพือ่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

     จ)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษา

คน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ในการวิเคราะห์ปัญหา คน้ควา้หาขอ้มูล และการจดัท าการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อน าเสนอ ผลการวิเคราะห์

และสรุปผลอยา่งกระชบัในรูปแบบที่ถูกตอ้ง 
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     ระดบัที่ 2 ปริญญาตรี 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัที่ 2 ปริญญาตรี อยา่งน้อย

ตอ้งเป็นดงัน้ี 

      ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจ

ทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ เป็น

แบบอยา่งที่ดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

      ข)  ดา้นความรู้ 

มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้

หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขา้ใจเก่ียวกับ

ความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวชิา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัที่เก่ียวขอ้งกบั

การแกปั้ญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้ ส่วนหลกัสูตรวชิาชีพที่เนน้การปฏิบติั จะตอ้งตระหนักใน

ธรรมเนียมปฏิบตัิกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

      ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

    สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิด

และหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และใชข้อ้มูลที่ไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงาน

อ่ืน ๆ ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนขา้งซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขได้

อยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ และผลกระทบจาก

การตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 

ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

       มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ไม่ว่าจะเป็น

ผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชดัเจนและตอ้งใช้
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นวตักรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม         

บนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

     จ)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและ

ประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผลแปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ

กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได ้

     ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวฒิุระดบัที่ 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต

อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นดงัน้ี 

     ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชก้าร

วนิิจฉยัทางค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผูอ่ื้น ทางค่านิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณ

วชิาชีพแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมระดบัสูงในสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบั

ความขดัแยง้ทางค่านิยมและความส าคญัก่อนหลงั แสดงออกซ่ึงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ

โดยค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและจุดประสงคส่์วนตวัและส่วนรวม เป็นแบบอยา่ง

และเป็นผูน้ าในการท างานทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน 

     ข)  ดา้นความรู้ 

    มีความรู้ระดับสูงทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ 

ตลอดจนมีความรู้ในสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนั มีความรู้เก่ียวกบังานวิจยัและนวตักรรม

ใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานวชิาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกา้วหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบติัที่

ไดรั้บการยอมรับ 
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     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

      สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ เพื่อ

ศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน  สามารถระบุแหล่งขอ้มูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตามที่ตอ้งการและค านึงถึงสถานการณ์จริงที่แตกต่างกนัในการวิเคราะห์ประเด็น สรุปผลและการ

จดัท าขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหาหรือกลยทุธใ์นการปฏิบตัิ 

     ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์

ที่หลากหลายรวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรือที่ตอ้งการไหวพริบและความฉับไวอยา่งสูง แสดงความ

รับผิดชอบอยา่งสูงในหน้าที่การงานหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการ

พฒันาทกัษะใหม่ ๆ และความรู้ที่ตอ้งการ ทั้งหนา้ที่การงานในปัจจุบนัและการพฒันาในอนาคต 

     จ)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายอย่างชาญฉลาดใน

การศึกษาคน้ควา้และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพูด 

การเขียนรวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความส าเร็จของการ

ส่ือสารต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

   ระดับที่ 4 ปริญญาโท 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัที่ 4 ปริญญาโท อยา่งน้อย

ตอ้งเป็น ดงัน้ี 

     ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  และเม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มี

ระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่ เกิดขึ้ น  ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู ้รู้ด้วย              

ความยุติธรรมและชดัเจนมีหลกัฐาน  และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผล และ

ค่านิยมอนัดีงาม ให้ขอ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึกของผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมใน

การยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข สนับสนุนอยา่งจริงจงัให้ผูอ่ื้นใช้
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การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจดัการกับขอ้โตแ้ยง้และปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนที่กวา้งขวางขึ้น 

     ข)  ดา้นความรู้ 

    มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา 

ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีที่ส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการหรือการ

ปฏิบตัิในวชิาชีพ มีความเขา้ใจทฤษฎี การวจิยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชาหรือ

กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์

ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัที่มีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบติัใน

วิชาชีพตระหนักในระเบียบขอ้บงัคบัที่ใชอ้ยูใ่สภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติที่อาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวชิาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

    ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่

คาดคิดทางวชิาการและวชิาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือ

ปัญหาสามารถใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ที่มีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์

และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดย

การบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ทา้ทายสามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไป

หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค ์ รวมถึงพฒันา

ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะที่เก่ียวขอ้งในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการ

โครงการส าคญั หรือโครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ  ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจยั และให้ขอ้สรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือ

แนวทางการปฏิบติัในวชิาชีพที่มีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

     ง)  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    สามารถแกไ้ขปัญหาที่มีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพ

ไดด้ว้ยตนเองสามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานระดบัสูงได้ มีความรับผิดชอบ
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ในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ่ื้นอยา่งเต็มที่ในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

แสดงออกทักษะการเป็นผู ้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ เพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

     จ)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวชิาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน

ทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพท์าง

วชิาการและวชิาชีพ  รวมทั้งวทิยานิพนธห์รือโครงการคน้ควา้ที่ส าคญั 

   ระดบัที่ 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัที่ 5 ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น ดงัน้ี 

     ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    สามารถจดัการกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในเชิงวิชาการ

และวิชาชีพได ้ ในกรณีที่ปัญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอ้มูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบติัไม่

เพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมและหลักการที่ดี 

แสดงออกหรือส่ือสารข้อสรุปโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ น ริเร่ิมการยกปัญหาทาง

จรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผูอ่ื้นอย่างจริงจังในการใช้

วิจารณญาณที่ประกอบดว้ยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

แสดงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ท  างานและในชุมชนที่กวา้งขวาง

ขึ้น 

     ข)  ดา้นความรู้ 

    มีความรู้อย่างลึกซ้ึงและทนัสมัยเก่ียวกับการพฒันาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อสาขาวิชา 

ตระหนักถึงการด าเนินการวิจยัในปัจจุบนัและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของ
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แนวคิดซ่ึงจะมีผลต่อความเช่ือมั่นในการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ มีความรู้และความเขา้ใจใน         

กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวชิาชีพอยา่งลึกซ้ึงในสาขาวชิา 

     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

    สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ซับซ้อน และใชค้วามรู้ทางการวิจยั

และการปฏิบติัล่าสุดในการพฒันาและใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี สามารถ

ริเร่ิมและวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้นโดยรวบรวมและประเมินค าแนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญจากแหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแปล

ความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นน้ีใหเ้ป็นความรู้ทัว่ไปที่จะช่วยพฒันาการปฏิบติังานในวชิาชีพ ใช้

ทกัษะทางปัญญาอยา่งสม ่าเสมอเม่ือตอ้งปฏิบติักิจกรรมทางวชิาชีพ 

     ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทาง

วิชาชีพในสาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ มีการประเมินผลและ

ปฏิบติังานเพื่อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินวตัถุประสงค์ในการท างาน

และวางแผนส าหรับการปรับปรุง ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นและผูร่้วมงานในการสนับสนุนการพฒันาตนเอง

และวชิาชีพสร้างปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์และแสดงออกความเป็นผูน้ าในทาง

วชิาการหรือวชิาชีพ และสงัคมที่ซบัซอ้น 

     จ)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ

สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ

วชิาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ที่

ส าคญั 
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   ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของคุณวุฒิระดบัที่ 6 ปริญญาเอก อยา่งน้อย

ตอ้งเป็น ดงัน้ี 

     ก)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

    สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบท

ทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอที่จะ

จดัการกบัปัญหาที่เกิดขึ้นได ้ก็สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยตุิธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ย

หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึง

ความรู้สึกของผูอ่ื้นที่จะได้รับผลกระทบ ริเร่ิมช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน  เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจงัให้ผูอ่ื้นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกซ่ึง

ภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในที่ท  างานและใน

ชุมชนที่กวา้งขวางขึ้น 

     ข)  ดา้นความรู้ 

    สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่อง

แทแ้ละลึกซ้ึงในองคค์วามรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี 

หลกัการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญั

ที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอ้ย่างชาญฉลาด 

ส าหรับหลกัสูตรในสาขาวชิาชีพ จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติั

ที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ การพฒันาสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวชิาที่ศึกษาคน้ควา้ 

     ค)  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

    สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้

ในการวเิคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ดว้ยวธีิการใหม่ ๆ สามารถสงัเคราะห์ผลงานการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ที่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
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สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพฒันา     

องคค์วามรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญั 

     ง)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถ

วางแผนวเิคราะห์และแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง

และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และ

แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรือวชิาชีพ และสงัคมที่ซบัซอ้น 

     จ)  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ในประเด็นปัญหาที่ส าคญัและซบัซอ้น สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

โดยเจาะลึกในสาขาวชิาเฉพาะ สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบั

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวชิาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ง

ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ที่ส าคญั (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

   2.4.5.2   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวฒิุ 

   ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) โดยทัว่ไปจะมีความรู้

ความสามารถอย่างน้อย คือ มีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในสาขา/

สาขาวชิาที่เรียนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ มีความสามารถในการ

ประยุกตแ์นวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน้ เพื่อใชใ้นการแก้ไขขอ้ขดัแยง้และปัญหาที่

เก่ียวขอ้งกบัสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการท างาน ตลอดจนการพฒันาแนวทางที่ดีในการ

แกปั้ญหาบนพื้นฐานแห่งการวิเคราะห์ มีความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผล

ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน าเสนอขอ้สรุปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใช้
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เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม และมีความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าที่

การงานที่รับผดิชอบในสาขาวชิาที่เรียน 

     คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

     บณัฑิตสามารถคิดและแสดงออกอยา่งอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ใน

การท างานร่วมกบักลุ่มหรือทีมงานอยา่งสร้างสรรคใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค ์สามารถยอมรับขอ้จ ากดั

ในความรู้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการน าความรู้ที่มีจ  ากดัมาใชใ้นการวิเคราะห์และตีความ 

พร้อมที่จะแสวงหาความรู้/ค าแนะน าจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น มีความคิดริเร่ิมในการ

วางแผนเพือ่เพิม่พนูความรู้และทกัษะของตน และสามารถแยกแยะผลการกระท าที่กระทบต่อผูอ่ื้น 

และใชห้ลกัการดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในการประเมินการกระท าของตน  พร้อมรับผิดชอบใน

การกระท าของตนเองหรือของกลุ่ม 

 

   ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัที่ 2 ปริญญาตรี โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ

อยา่งนอ้ย คือ มีความรู้ที่ครอบคลุม สอดคลอ้ง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง

ความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการที่เก่ียวขอ้ง มีความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและ

พฒันาแนวทางในการแก้ปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคจ์ากความเขา้ใจที่ลึกซ้ึงของตนเองและความรู้

จากสาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งโดยอาศยัค  าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย มีความสามารถในการคน้หา การ

ใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแกปั้ญหาที่ซับซ้อน ตลอดจน

การเลือกใชก้ลไกที่เหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห์ต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ ในกรณี

ของหลกัสูตรวชิาชีพ ส่ิงส าคญัคือ ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ในวิชาชีพนั้น ๆ และในกรณีของหลกัสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบติัในวิชาชีพ ส่ิงส าคญัคือ 

ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในผลงานวจิยัต่าง ๆ  ในสาขา/สาขาวชิานั้น ความสามารถในการแปล

ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความส าคญัของการวิจยัในการขยายองคค์วามรู้ในสาขา /

สาขาวชิา 
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   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

    บณัฑิตมีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้ทั้งในสถานการณ์

ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม

ไปปฏิบตัิได ้สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคน้ควา้ใน

สาขาวิชาของตนเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ สามารถพิจารณา

แสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอ้จ ากดัของ

ธรรมชาติของความรู้ในสาขาวชิาของตน มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้

ทนัสมยั และเพิม่พนูความรู้และความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ และมีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูง

ทั้งในบริบททางวชิาการ ในวชิาชีพและชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

   ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัที่ 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต โดยทัว่ไปจะมีความรู้

ความสามารถอยา่งนอ้ย คือ มีความรู้ระดบัสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และมีประสบการณ์ใน

สาขาวชิาทั้งดา้นวิชาการหรือวิชาชีพเป็นอยา่งมาก มีความสามารถในการประยกุตท์ฤษฎีและการ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นการวางแผนและการวิจยั ดว้ยความรู้ความเขา้ใจที่ลึกซ้ึงทั้งจากภายใน

และภายนอกสาขาวชิา มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเทคนิคเชิง

วิเคราะห์อ่ืน ๆ ในการคน้ควา้และรายงานผลเก่ียวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะ

ความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ดว้ยปากเปล่า ดว้ยการเขียน และการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ือสารกบัผูฟั้ง 

ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาการ กลุ่มวชิาชีพและชุมชน และมีความสามารถทางวิชาชีพในระดบัสูงเพื่อรับภาระ

ความรับผดิชอบในหนา้ที่การงานและการประกอบวชิาชีพ 

   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

    บัณฑิตสามารถน าความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอก

สาขาวชิามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาใหม่ ๆ แสดงออก

ซ่ึงภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิภาพในการริเร่ิมด าเนินการเร่ืองส าคญั ๆ ในที่ท  างานและในชุมชนโดย

ค านึงถึงผูอ่ื้นและสอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัแห่งจริยธรรม ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในทางบวก

ต่อผูอ่ื้น มีภาวะผูน้ าในการด ารงชีวิตในวงวิชาชีพและชุมชนและมีส่วนร่วมและช่วยในการริเร่ิม

วางแผนใหผู้อ่ื้น เพือ่ใหผู้ค้นเหล่านั้นมีพฒันาการที่ทนัต่อความกา้วหนา้ในสาขาวชิาชีพของตน 



28 
 

     ระดับ 4 ปริญญาโท 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัที่ 4 ปริญญาโท โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ

อยา่งน้อย คือ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ในทฤษฎี ผลการวิจยัและพฒันาการล่าสุดในระดบัแนว

หนา้ทางวชิาการหรือการปฏิบตัิในวชิาชีพ และส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการเหล่าน้ีต่อองคค์วามรู้ใน

สาขาวชิา มีความรอบรู้และความสามารถในการใชเ้ทคนิคการวจิยั เพือ่ศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูงเพื่อ

ใชใ้นวชิาการหรือการปฏิบตัิทางวชิาชีพ และจะใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีในการด าเนินการวิจยัที่ส าคญัหรือ

ท าโครงการคน้ควา้ในวิชาชีพ มีความสามารถในการสังเคราะห์ และประยกุตใ์ชผ้ลของการวิจยั 

และพฒันาการใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พฒันาและทดสอบสมมติฐาน

ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความสามารถใน

การส่ือถึงผลการศึกษาคน้ควา้และการวิจยั  โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ต่อกลุ่ม

นกัวชิาการ นกัวชิาชีพ และบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 

   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

    บณัฑิตสามารถศึกษาคน้ควา้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่าง

สม ่าเสมอ สามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยดุลยพนิิจที่เหมาะสม และใชท้กัษะเหล่าน้ีไดใ้น

สถานการณ์ที่จ  าเป็นไดแ้มไ้ม่มีขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหานั้น ๆ สามารถแสดงออกอยา่ง

เป็นอิสระในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไม่ได ้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้และแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถติดตามและกระตือรือร้นในการ

สนับสนุนให้ผูอ่ื้นรู้จกัประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการ

ด าเนินการเก่ียวกบัปัญหาที่ยุง่ยากซบัซอ้นและละเอียดอ่อน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง

ค่านิยม มีความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีภาวะผูน้ าในการให้

โอกาสและสนบัสนุนผูอ่ื้นใหมี้การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

   ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัที่ 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง โดยทัว่ไปจะมี

ความรู้ความสามารถอย่างน้อย คือ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ความเข้าใจอย่าง      

ถ่องแทจ้ากผลงานวิจยัที่มีอยูใ่นการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได ้มีการ

ประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมใน
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การจดัการกบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดว้ยความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการให้ค  าแนะน าของ

ตนเอง การมีส่วนร่วมอยา่งเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มที่จดัขึ้นเพื่อด ารงไว้

และขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กวา้งขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูน้ าและ

สนบัสนุนการพฒันาผูร่้วมงานในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งเขม้แข็ง

ในการประยกุตใ์ช้การวินิจฉัยดว้ยคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อจดัการกบัปัญหาที่ซับซ้อนและมีความ

ละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

    บณัฑิตสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ที่ทนัสมยัและใชค้วามเขา้ใจผลงานวิจยัที่มี

อยูอ่ย่างถ่องแทใ้นการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้ สามารถประสาน

ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขาวชิาเฉพาะของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในการจดัการ

กบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดว้ยความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการให้ค  าแนะน าของตนเอง         

มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มที่จดัขึ้นอยา่งเต็มที่เพื่อด ารงไวแ้ละขยาย

องคค์วามรู้ และประสบการณ์ในวชิาชีพของตนให้กวา้งขวางยิง่ขึ้น แสดงภาวะผูน้ าและสนับสนุน

การพฒันาผูร่้วมงานในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง และมีการติดตามและส่งเสริมผูอ่ื้นอยา่งจริงจงัในการ

ประยุกต์ใช้การวินิจฉัยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและ

ละเอียดอ่อนซ่ึงอาจเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางค่านิยม 

   ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัที่ 6 ปริญญาเอก โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถ

อย่างน้อย คือ มีความเขา้ใจอันถ่องแทใ้นองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจยัในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ มีความคุน้เคยกบัประเด็นปัญหาที่ก  าลงัเกิดขึ้นในระดบัแนวหน้าของสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ รวมทั้งความทา้ทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในปัจจุบนั และต่อ

ขอ้สรุปที่เป็นที่ยอมรับกนัอยูแ่ลว้ มีการศึกษาคน้ควา้ระดบัสูงที่เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ทฤษฎี

และการวจิยัในสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้และแปลความหมายขององคค์วามรู้

ใหม่ทางการวิจยัที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิด

คุณประโยชน์ที่ส าคญัต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่

สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  และมีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจยัจาก
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วิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของโครงการและจากส่ิงตีพิมพห์รือส่ือต่าง ๆ ที่อา้งอิงไดใ้นวง

วชิาการหรือวชิาชีพ 

   คุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค ์

    บณัฑิตสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ระดบัสูงและ/หรือความเขา้ใจในวิชาชีพ เพื่อ

พฒันาความรู้และการปฏิบติัในสาขาวิชาชีพของตนให้กา้วหน้ายิง่ขึ้น และให้การสนับสนุนอยา่ง

เต็มก าลังเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าใน

สาขาวชิาของตนในการแกไ้ขปัญหาส าคญัที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอ้สรุปต่อกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถจดัการกบั

ปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดม้ัน่คงและรวดเร็ว มีความคิด

ริ เ ร่ิ ม ใ นก า รห าท า ง เ ลื อ กที่ เ หม า ะ สม เพื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห าที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะทบ ต่ อ ชุ ม ชน                              

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

   2.4.5.2  ปัจจยัสู่ความส าเร็จที่จ  าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น         

การบรรลุผลส าเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นจะต่างกนั การสอนจะตอ้งใชก้ลยทุธ์การ

สอนที่เหมาะสมกบัรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์การ

สอนนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ือง ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในของ

สถาบนัฯ เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจยัสู่ความส าเร็จเหล่าน้ีเป็นที่เขา้ใจของคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง และ

น าไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยปัจจยัสู่ความส าเร็จที่จ  าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้

ในแต่ละดา้น  มีดงัน้ี 

     ก)  การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

    การพฒันาด้านน้ีเก่ียวขอ้งกับการผสมผสานความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมที่

เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ 

ยทุธศาสตร์ที่ใชใ้นการพฒันาจะรวมถึงการเป็นแบบอยา่งที่ดี การวิเคราะห์และสะทอ้นพฤติกรรม

ของตนเองและของผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั การอภิปรายเป็นกลุ่มในเร่ืองความขดัแยง้ทาง

ความคิดอยา่งง่ายและที่ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของตนเองไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

และเกิดความคิดโดยใชห้ลกัการทัว่ไปวา่ ส่ิงที่ตนเช่ือควรเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเอง
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หลกัในการถ่ายทอดการเรียนรู้จะตอ้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ที่เป็นไปไดต่้าง ๆ รวมถึง

สถานการณ์ที่นกัศึกษาจะตอ้งเผชิญในชีวติภายหนา้และในการท างาน แมว้า่ผลการเรียนรู้ดา้นน้ีอาจ

ถูกจดัเป็นรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ควรใชทุ้กโอกาสในการเสริมการพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมในทุกรายวชิาที่สอนรวมทั้งการจดักิจกรรมเพือ่การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

     ข)  การแสวงหาความรู้ 

    ปัจจยัส าคญั คือ การจดัภาพรวมอยา่งกวา้ง ๆ เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างและ

เน้ือหาสาระในการเรียนการสอนไวล่้วงหนา้ และเม่ือมีขอ้มูลใหม่เพิม่ขึ้นควรจะเช่ือมโยงกบัเน้ือหา

ที่จดัไวน้ั้น และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและน ามาใช ้

การใชเ้คร่ืองมือช่วยจ าและการทบทวนเน้ือหาที่ส าคญัเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลนั้น   

จะอยูใ่นความทรงจ าไดใ้นระยะยาว 

     ค)  การพฒันาทกัษะทางปัญญา 

    ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การพฒันาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลกัการทาง

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิ การวิเคราะห์สถานการณ์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็นล าดบัขั้นตอนตาม

แผนที่วางไวแ้ละตอ้งฝึกปฏิบตัิในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ที่คาดว่าจะ

ได้ใช้ในอนาคตเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม  การพฒันาความสามารถในการก าหนดและใชท้กัษะทางปัญญาในการแกไ้ขปัญหาที่ไม่

คาดคิดมาก่อน จ าเป็นตอ้งมีการท างานในการแกปั้ญหาแบบปลายเปิดโดยให้ความช่วยเหลือในการ

จ าแนกแยกแยะ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเขา้ใจเพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการคิด

และแกไ้ขปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค ์ นักศึกษาควรถูกฝึกให้สามารถสะทอ้นกระบวนการคิดของ

ตนเอง เม่ือพบกบังานใหม่ ๆ ที่ทา้ทายและสามารถพฒันาการจดัการกลยทุธ์ในการคิดของตนเอง

เม่ือตอ้งแกไ้ขประเด็นปัญหาในลกัษณะต่าง ๆ 

     ง)  การพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

    ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและไดรั้บ

ขอ้มูลป้อนกลบัต่อผลการท างานที่สร้างสรรค ์ขอ้มูลป้อนกลบัดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถา้

นกัศึกษาไดว้เิคราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ และสามารถพฒันาเป็นหลกัใน

การแสดงพฤติกรรมของตนเอง การพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้
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อยา่งต่อเน่ืองจ าเป็นตอ้งมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพฒันาและกระตุน้ความสามารถเหล่านั้น

ดว้ยความมุ่งหวงัใหมี้ผลงานที่กา้วหนา้ขึ้นตามล าดบั 

     จ)  การพฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การจดัการสอนที่มีการฝึกปฏิบติัเป็นล าดบัขั้นตอน

ตามที่วางแผนไวพ้ร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและค าแนะน าในการปรับปรุงทกัษะที่จ  าเป็นทางดา้น

การค านวณอยา่งง่าย ๆ แก่นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทกัษะที่จ  าเป็นทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ๆ และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมี

ความสามารถต่างกนัในการใชท้กัษะดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลขและการส่ือสาร ซ่ึงบางคนตอ้ง

ไดรั้บการสอนเป็นพิเศษ ทั้งน้ีอาจท าไดโ้ดยการสอนโดยตรงร่วมกบัการฝึกปฏิบติั และควรให้

ความช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะเหล่าน้ีตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัซ่ึงสูงขึ้นตามล าดบั 

 

2.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั (หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2553) 

เปิดท าการจดัการเรียนการสอน เม่ือปีการศึกษา 2553 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

 2.5.1  ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

   2.5.1.1  ปรัชญา 

       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การประยุกต์ใช้

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั เพือ่เป็นนกัคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัที่มีความสามารถ ความรู้ ความเขา้ใจ ใน

การออกแบบและพฒันาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัค  าขวญัที่ว่า  “นวตักรรม

ล ้าเลิศ   สร้างสรรคเ์ทคโนโลย ี  น าหนา้สู่สากล” 

   2.5.1.2  วตัถุประสงค ์

   ก)  เพือ่ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้และสามารถน าองคค์วามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัไปประยกุตใ์ชท้ั้งในองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 
   ข)  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีทกัษะ สามารถพฒันาและประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์
แอนิเมชนัอยา่งสากล 
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   ค)  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
รู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
   ง)  เพือ่ผลิตบณัฑิตที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของศาสตร์
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  
   จ)  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความเช่ียวชาญเพียงในการประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จ
การศึกษา หรือศึกษาในขั้นสูงต่อไปทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 
   ฉ)  เพือ่ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
   2.5.1.3  การพจิารณาและวางแผนหลกัสูตร 

     ในการวางแผนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัได้

ด าเนินการพจิารณาขอ้มูลและสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้ง โดยสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

     ก)  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

         การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ  าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสูตรขึ้นอยูก่บัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่กล่าวถึง

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด รวมถึงความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปล่ียนแปลงทั้ง

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมทั้งในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าวในอนาคต โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่ง

เป็นระบบ ทั้ งการพัฒนาหรือการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ประยกุตใ์ชผ้สมผสานร่วมกบัจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้ งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010 Conceptual Framework) ที่

เน้นการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัที่มีคุณภาพ

เป็นจ านวนมากเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที่จ  าเป็นส าหรับการพฒันาประเทศ 

ข)  การพฒันาทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

         การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ที่จ  าเป็นในการวางแผนหลกัสูตรได้

ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม ซ่ึงปัจจุบนัประเทศที่พฒันาแลว้หลายประเทศก าลงัเขา้สู่สังคม

ผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นทั้งโอกาสและภยัคุกคามต่อประเทศไทย โดยดา้นหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
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ขึ้นในการขยายตลาดสินคา้เพือ่สุขภาพ และการใหบ้ริการดา้นอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

การแพทยพ์ื้นบา้น สถานที่ท่องเที่ยวและการพกัผอ่นระยะยาวของผูสู้งอาย ุจึงนบัเป็นโอกาสในการ

น าคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมาสนับสนุนการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยและน ามาสร้าง

มูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพยท์างปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้แต่ในอีกดา้นก็อาจเป็นภยั

คุกคามในเร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานที่มีฝีมือและทกัษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 

ขณะเดียวกนั การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายขอ้มูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนนั้น ท าให้การ

ดูแลและป้องกนัเด็กและเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงคเ์ป็นไปอยา่งล าบากมากขึ้น ตลอดจน

ปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพนัธุกรรมใหม่ ๆ และการคา้ยาเสพติดในหลากหลาย

รูปแบบ จึงจ าเป็นตอ้งให้ความรู้ ทกัษะและจริยธรรมที่ถูกตอ้งในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้งการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกลุ่มวยั

ก าลงัศึกษา 

  การส่งเสริมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเป็นกลไกด้านหน่ึงของการขบัเคล่ือน

กระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนที่ตอ้งใช ้“ความรอบรู้” ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ดว้ยความรอบคอบ 

และเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม

และส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็น

ภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีใหพ้ร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

 2.5.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั มีกระบวนการด าเนินงานเพื่อ

พฒันาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระบบอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   2.5.2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     ก)  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

        นักศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคมอย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่
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เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภยัในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผูพ้ฒันาและ/

หรือผูป้ระยกุตโ์ปรแกรมจ าเป็นมีความรับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกบัการประกอบอาชีพใน

สาขาอ่ืน ๆ อาจารยท์ี่สอนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับส่ิงต่อไปน้ี เพื่อให้

นักศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์

ตอ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ยตามที่ระบุไว ้ดงัน้ี 

  การตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต  

  การมีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

  การมีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข ขอ้ขดัแยง้และ

ล าดบัความส าคญั 

  การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์

  การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

 การวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 
 การมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  

  นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต้องมีวิชา

เก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับ อาจารยท์ี่สอนต้องจัดให้มีการวดั

มาตรฐานในดา้นคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบ อาจใชก้าร

สงัเกตพฤติกรรมระหวา่งท ากิจกรรมที่ก  าหนด มีการก าหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้

เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่าน

เกณฑ ์อาจตอ้งท ากิจกรรมเพือ่สงัคมเพิม่ก่อนจบการศึกษา 

     ข)  กลยทุธก์ารสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

         หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัก าหนดให้มี

วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของวทิยาลยั นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยใน

การท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ที่ของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตย์

โดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารย์
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ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จกัเคารพทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของผูอ่ื้น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแ์วร์ที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาที่ท  าดี ท  าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

     ค)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

      การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถท าได้โดย        

ท  าการประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา  

ที่มอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม ท  าการประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ

นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท าการประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริต         

ในการสอบและท าการประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 

   2.5.2.2  ดา้นความรู้ 

     ก)  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

      นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาที่ศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงที่นกัศึกษาตอ้งรู้เพือ่ใชป้ระกอบอาชีพ

และช่วยพฒันาสงัคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

  การมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

  การวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 

ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

  การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพวิเตอร์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 

  การติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์

  รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพวิเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 

  การมีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  การมีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ที่ใชง้านไดจ้ริง  

  การบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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     ข)  กลยทุธก์ารสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

         หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันใช้กลยทุธ์การ

สอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ เน้นหลักการทาง

ทฤษฎี และการประยกุตใ์ชใ้นทางปฎิบตัิตามสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้ น ๆ 

นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ          

ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 

     ค)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

      การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถท าได ้           

โดยท าการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ     

การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  การประเมินจากรายงานที่นักศึกษา

จดัท า การประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ การประเมินจากการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียนและการประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการที่รับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

   2.5.2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

     ก)  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

      นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวชิาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองได้

เม่ือจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกับ

คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยต์อ้งเน้น

ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย

ตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพือ่ใหเ้กิดทกัษะทาง

ปัญญา ดงัน้ี 

 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
การสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  

 การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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     ข)  กลยทุธก์ารสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันใช้กลยทุธ์การ
สอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญาโดยการยกตวัอยา่งกรณีศึกษาทางการประยกุตใ์ช้
คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั การอภิปรายกลุ่มและการใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบตัิจริง 
     ค)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

      กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาสามารถท าไดโ้ดย

การออกขอ้สอบที่ใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหาโดย

การประยกุตค์วามรู้ที่เรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่ม

ค าตอบที่ใหม้า ไม่ควรมีค  าถามเก่ียวกบันิยามต่าง ๆ 

   2.5.2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

     ก)  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

      นักศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนที่ไม่

รู้จกัมาก่อน คนที่มาจากสถาบนัอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนที่จะมาอยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชา ความสามารถที่จะปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้ง

สอดแทรกวธีิการที่เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีใหน้กัศึกษาระหวา่งที่สอนวชิา หรืออาจให้

นกัศึกษาไปเรียนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตร์ที่เก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี 

การส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง

ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
การใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
การมีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

     ข)  กลยทุธ์การสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

      หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันใช้กลยทุธ์การ

สอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใชก้าร
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สอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น ขา้ม

หลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์  ซ่ึงมีความ

คาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ คือ การท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี การมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย 

สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รที่ไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี การมนุษย

สมัพนัธท์ี่ดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป และการมีภาวะผูน้ า 

     ค)  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

      กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบสามารถท าไดโ้ดยการประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา

ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูลที่ได ้

   2.5.2.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     ก)  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      นักศึกษาตอ้งมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขั้นต ่า คือ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานที่เก่ียวกบั

คอมพวิเตอร์ สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์สามารถ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม  และสามารถใช้

สารสนเทศรวมถึงเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

     ข)  กลยทุธก์ารสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

      กลยทุธก์ารสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์และ

การส่ือสารน้ีสามารถท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์



40 
 

ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษา  ในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารยแ์ละกลุ่ม

นกัศึกษา 

     ค)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

      กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถท าไดโ้ดยการประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดย

ใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และ

สถิติ ที่เก่ียวขอ้ง การประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้

เคร่ืองมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

 



บทที่ 3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยั เร่ือง ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ มุ่งศึกษาความคาดหวงัของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยในการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ ศึกษา
ทฤษฏีและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการวิจยั เพื่อก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจยั โดยสามารถจ าแนก
ขั้นตอนการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.3 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งเนน้ศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของ

ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั โดยมีประชากรและการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 29,405 แห่ง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผูว้ิจยัท  าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีที่ทราบจ านวนประชากร (Finite Population) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 
   สูตร n     =                   N 
         1 + N(e)2 
   เม่ือ n =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N = ขนาดของประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 
    e = ค่า เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตัวอย่าง
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 จากการค านวณโดยวิธีการขา้งตน้ ท าให้ผู ้วิจยัทราบถึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยัตอ้ง
ท าการศึกษา คือ สถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จ านวน 395 แห่ง จากกลุ่ม
ประชากร จ านวน 29,405 แห่ง และสามารถยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งได ้
เท่ากบั 5%  
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัท  าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการ
ศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ สถานประกอบการที่มีการ
ท างานเก่ียวข้องกับด้านแอนิเมชันทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
ประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์

แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการ

จดัท า ดงัน้ี 

3.2.1 การสร้างแบบสอบถาม  

  คณะผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้ค  าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเป็นหลกั

คือ เพื่อศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน โดยมุ่งเน้นตั้ งประเด็นค าถามที่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3.2.2 การก าหนดรูปแบบขอ้ค าถาม 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
สถานะของผูต้อบแบบประเมิน  

 ตวัแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันที่สถาน
ประกอบการคาดหวงั 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา        
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
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3.2.3 เน้ือหาและขอ้ค  าถาม 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลที่เป็นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) จ านวน 395 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  

สามารถจ าแนกเน้ือหาและขอ้ค  าถามของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค  าถามจ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด ประเภทของสถานประกอบการ/

หน่วยงาน และสถานะของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนที่  2 ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกับความคาดหวงัที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั สามารถจ าแนกเป็น 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี  

 ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม มีขอ้ค  าถามจ านวน 7 ขอ้ 

 ดา้นความรู้ มีขอ้ค  าถามจ านวน 8 ขอ้ 

 ดา้นทกัษะทางปัญญา มีขอ้ค  าถามจ านวน 4 ขอ้ 

 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ มีขอ้ค  าถามจ านวน 6 ขอ้ 

 ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีขอ้

ค  าถามจ านวน 4 ขอ้ 

เกณฑเ์ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด โดยแต่ละระดบั มีความหมาย คือ 

5   หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
4   หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย   

 1    หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

การแปลความหมาย  มีดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงันอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีระดบัความคาดหวงันอ้ยที่สุดและควรปรับปรุง 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ ทั้ งในเชิงขอ้ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และข้อคิดที่มีต่อ
คุณลกัษณะผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นแอนิเมชนั 
 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจยัน าไปทดสอบหาความเที่ยงตรงและหา

ความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
3.3.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการที่ไดศ้ึกษาเอกสารและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งน าเสนอที่

ปรึกษางานวจิยัเพือ่ตรวจสอบ 
3.3.2 การหาความเที่ยงตรง  โดยน าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นไปเสนอต่อที่ปรึกษา

งานวิจัย เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นก็น ามาแกไ้ขปรับปรุงเพือ่ด าเนินการในขั้นต่อไป 

3.3.3 น าแบบสอบถามฉบบัที่แกไ้ข ปรับปรุงเรียบร้อย ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดสอบซ่ึงไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัในคร้ังน้ี จ านวน 30 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient: ɑ) โดยก าหนดให้แบบทดสอบที่มีค่า ɑ = 0.7 ขึ้นไป เป็นแบบทดสอบที่มีค่า
ความเช่ือมัน่เป็นที่ยอมรับได ้ทั้งน้ี แบบสอบถามงานวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมีค่าความเช่ือมั่น (ɑ) เท่ากับ 0.71 ซ่ึงถือเป็น
แบบสอบถามที่มีระดบัความเช่ือมัน่สูง  

3.3.4 น าแบบสอบถามที่ผา่นกระบวนการดงักล่าวมาจดัพมิพ ์เพือ่น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 

3.4.1 ส่งหนงัสือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่งานวจิยัไปยงัสถานประกอบการดา้น
คอมพวิเตอร์แอนิเมชนั  

3.4.2 ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่สถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 
ตามการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในขา้งตน้  
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3.4.3 น าขอ้มูลไปวเิคราะห์และแปลผล เพื่อท าการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อประเมินความความคาดหวังของสถาน
ประกอบการที่มีต่อมาตรฐานการเรียนรู้ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั  จ  าแนกเป็น 2 ส่วนคือ 
 3.5.1   การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 การวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงพรรณนา กล่าวคือ ในกรณีที่
เป็นขอ้มูลเชิงกลุ่ม (Categorical Data) วเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงอตัราร้อยละ และในกรณีที่เป็น
ขอ้มูลเชิงตวัเลข (Numerical Data) วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงอตัราร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 3.5.2   การวเิคราะห์ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางด้านแอนิเมชันตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นการค านวณจากผลรวมของคะแนน

เก่ียวกบัขอ้ค  าถาม ที่มีลกัษณะเป็นขอ้ค  าถามแบบจดัช่วง 5 ระดบั จะน าเสนอการอธิบายโดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการที่มี ต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางด้านแอนิเมชันตามมาตรฐานการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์จากการจัดล าดับความ

ตอ้งการ และน าเสนอในรูปแบบสถิติเชิง พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณลักษณะของผู ้ส าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้  ด้ า นทัก ษะ

ทางปัญญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของสถานประกอบการจ านวน 395 แห่ง ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการศึกษา

ขอ้มูล เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  
 4.2  ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความคาดหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 
 4.3  ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 
 
4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวจิยัเร่ืองความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั สามารถจ าแนกขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัตารางที่ 4-1 
ถึง ตารางที่ 4-5  

ตารางที่ 4-1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 

เพศ (N = 395) จ านวน ร้อยละ 
ชาย 215 54.4 
หญิง 180 45.6 

รวม 395 100 
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ตารางที่ 4-2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ

ตารางที่ 4-3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามวฒิุการศึกษาสูงสุด 

ตารางที่ 4-4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามประเภทของสถานประกอบการ/
หน่วยงาน 

 

อายุ (N = 395) จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 135 34.2 
30 – 39 ปี 160 40.5 
40 – 49 ปี 61 15.4 
50 ปีขึ้นไป 39 9.9 

รวม 395 100 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (N = 395) จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญา 78 19.7 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 179 45.3 
ปริญญาโท/เทียบเท่า 118 29.9 
ปริญญาเอก 20 5.1 

รวม 395 100 

ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
 (N = 395) 

จ านวน ร้อยละ 

ส่วนราชการ 71 18 
หน่วยงานในก ากบัของรัฐบาล 20 5.1 
รัฐวสิาหกิจ 40 10.1 
เอกชน 195 49.4 
สมาคม/มูลนิธิ หรือองคก์รอิสระ 44 11.1 
อ่ืน ๆ 25 6.3 

รวม 395 100 
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ตารางที่ 4-5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบประเมิน 

 
 จากตารางที่ 4-1ถึง 4-5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ท  าการตอบแบบสอบถามความความหวงัที่มีต่อ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จทางการศึกษาทางดา้นแอนิเมชนั จ  านวน 395 ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 215 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 เพศหญิง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6   
 จ าแนกตามจ าแนกตามอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายอุยู่ระหว่าง 30-39 ปีมากที่สุดจ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 
ช่วงอาย ุ40-49 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และช่วงอาย ุ50 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
มีจ  านวนมากที่สุด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท/เทียบเท่า จ  านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ระดบัต ่ากว่าปริญญา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และระดบั
ปริญญาเอกจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็น
หน่วยงานของเอกชนมากที่สุด จ  านวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมา คือ หน่วยงานส่วน
ราชการ จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 สมาคม/มูลนิธิหรือองคก์รอิสระ จ านวน 44 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 หน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 25 
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 และหน่วยงานในก ากบัของรัฐบาล จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 18    
 จ าแนกตามสถานะของผูต้อบแบบประเมิน พบว่า ด ารงต าแหน่งพนักงาน/ทีม มากที่สุด 
จ  านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมา คือ หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 112 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.4 ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.9 และด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุด จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามล าดบั 
 

สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน (N = 395) จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  48 12.2 
หวัหนา้หน่วยงาน 112 28.4 
พนกังาน/ทีม 184 46.6 
อ่ืน ๆ 51 12.9 

รวม 395 100 
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4.2  ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
 ในการวจิยัเร่ืองความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัสามารถจ าแนกผลการวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัออกเป็น 5 ดา้น 

คือ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ดงัตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 4-11 

ตารางที่ 4-6 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

1. การตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

4.49 0.56 มาก 1 

2.  การมีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.26 0.77 มาก 3 

3.  การมีภาวะความเป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 

4.10 0.88 มาก 7 

4.  การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการ
วิจารณ์ผลงาน/การท างานได ้ 

4.27 0.58 มาก 5 

5.  การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์รและหน่วยงาน 

4.06 0.74 มาก 4 

6.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การสร้างทางแอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์รและสังคม 

4.25 0.59 มาก 6 

7.  การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสาย
งานดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั  

4.35 0.71 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.39 มาก  
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 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสดงไดด้งัตาราง
ที่ 4-6 โดยผลการวิเคราะห์ความความหวงัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางสายงานดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.71)  การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวิจารณ์ผลงาน/การท างานได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58) การมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.77) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างทางแอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์ร
และสงัคม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59) การมีภาวะความเป็นผูน้ า 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88) การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและ
หน่วยงาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) ตามล าดับ 
ผลการจัดล าดับความตอ้งการด้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสามารถเรียงล าดับจากความ
ตอ้งการมากไปน้อยได ้ดงัน้ี  การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์
สุจริตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสาย
งานด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั  การมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไดรั้บ
มอบหมายและต่อส่วนรวม การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและหน่วยงาน 
การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวจิารณ์ผลงาน/การท างานได ้ การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใชค้อมพวิเตอร์ในการสร้างทางแอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์รและสังคม และการมีภาวะความ
เป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั ตามล าดบั       
 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัด้านความรู้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-7 โดยผลการ
วเิคราะห์ความความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือ
ประเมินระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนดในการสร้างงาน 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) การติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ
และววิฒันาการทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั และการน าไปประยกุต ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) การศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั
อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68) การมีความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีที่ส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) การวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการ



51 
 

 

ทางคอมพวิเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) การบูรณาการความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) การมีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัเพื่อให้
เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) การมีประสบการณ์ในการพัฒนาและ /หรือการประยุกต์
ซอฟตแ์วร์ในการสร้างงานทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81) ตามล าดบั ผลการจดัล าดบัความตอ้งการดา้นความรู้ สามารถเรียงล าดบัจาก
ความตอ้งการมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี การศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั
อยา่งต่อเน่ือง การมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีที่ส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั การบูรณาการความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนักบัความรู้ในศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การมีความรู้ในแนวกวา้งทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนดในการ
สร้างงาน การติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและวิวฒันาการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
และการน าไปประยกุต ์การวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร์ รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา และการมีประสบการณ์
ในการพฒันาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4-7 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นความรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

1. การมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและ
ทฤษฎีท่ีส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนั 

4.12 0.61 มาก 2 

2. การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ข
ปัญหา 

4.01 0.82 มาก 7 
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รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

3. การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือ
ประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนดในการสร้างงาน 

4.29 0.56 มาก 5 

4.  การติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและ
วิวฒันาการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั และการ
น าไปประยกุต์ 

4.20 0.48 มาก 6 

5.  การศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง 

4.16 0.68 มาก 1 

6. การมีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

3.94 0.71 มาก 4 

7. การมีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการ
ประยกุตซ์อฟตแ์วร์ในการสร้างงานทางดา้น
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

3.75 0.62 มาก 8 

8. การบรูณาการความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนักบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.97 0.81 มาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.45 มาก  

 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นทกัษะทางปัญญาสามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 4-8 โดยผล
การวเิคราะห์ความความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การสรุปความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80) การศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) การประยุกต์ความรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.81) และการสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่งสร้างสรรค ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.80) ตามล าดบั  ผลการจดัล าดบัความตอ้งการดา้นทกัษะทางปัญญาสามารถเรียงล าดบัจากความ
ตอ้งการมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี  การศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการ
พฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นคอมพิวเตอร์
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แอนิเมชนัได้อย่างเหมาะสม การสรุปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ และการ
สืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัอยา่งสร้างสรรค ์ตามล าดบั 

ตารางที่ 4-8 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นทกัษะทางปัญญา 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

1. การสรุปความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

4.37 0.80 มาก 3 

2.  การสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือ
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัอยา่งสร้างสรรค ์

4.05 0.80 มาก 4 

3.  การศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.34 0.71 มาก 1 

4. การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.22 0.81 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.38 มาก  

 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 4-9 โดยผลการวิเคราะห์ความความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) การมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่มที่ไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.96) การใชค้วามรู้ในศาสตร์ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั มาช้ีน าองคก์ร/หน่วยงานในประเด็นที่
เหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93) การให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72) และการมีความรับผิดชอบการ
พฒันาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) ตามล าดับ ผลการจดัล าดับความ
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ตอ้งการดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสามารถเรียงล าดบัจากความ
ตอ้งการมากไปน้อยได้ ดังน้ี การส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ไดรั้บ
มอบหมาย การมีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง การใช้ความรู้ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั มา
ช้ีน าองคก์ร/หน่วยงานในประเด็นที่เหมาะสม การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์
ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม และการให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผูน้ า ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4-9 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

1. การส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถ
สนทนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.66 มาก 1 

2.  การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่
การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า  

4.06 0.72 มาก 6 

3.  การใชค้วามรู้ในศาสตร์ทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนั มาช้ีน าองคก์ร/หน่วยงานในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

4.15 0.93 มาก 4 

4.  การมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.20 0.96 มาก 2 

5.  การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ข
สถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3.93 0.72 มาก 5 

6. การมีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง 

3.80 0.96 มาก 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.52 มาก  
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ตารางที่ 4-10 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

1.  การมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัต่อการท างานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

3.98 0.82 มาก 1 

2.  การสามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาต่อ
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

4.06 0.73 มาก 4 

3.  การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเลือกใช้
รูปแบบของส่ือในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.15 0.78 มาก 3 

4.  การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารการ
ออกแบบผลงาน การสร้างงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.22 0.85 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.49 มาก  

 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 4-10 โดยผลการวิเคราะห์ความความหวงัอยูใ่น
ระดบัมาก ได้แก่ การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารการออกแบบผลงาน การสร้างงานได้
อยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเลือกใชรู้ปแบบของส่ือในการน าเสนอผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78) การสามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหา
ต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73)
และการมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบนัต่อการท างานทางดา้นคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82) ตามล าดบั ผลการจดัล าดบั
ความตอ้งการดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
สามารถเรียงล าดบัจากความตอ้งการมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี การมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบนัต่อการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารการออกแบบผลงาน การสร้างงานได้อยา่งเหมาะสม การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
การเลือกใช้รูปแบบของส่ือในการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และการสามารถแนะน า
ประเด็นการแกไ้ขปัญหาต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรคต์ามล าดบั 
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 สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
บณัฑิตทางดา้นแอนิเมชนัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไดด้งัตารางที่ 4-11 
ทั้งทางดา้น ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.39)  ดา้นความรู้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45) ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) 
ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.10  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) โดยผลสรุปค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.14 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.36  ซ่ึงสรุปไดว้า่ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั อยูใ่นระดบัมาก และผลการจดัเรียงล าดบัความ
ตอ้งการจากความคาดหวงัมากไปน้อย สามารถแสดงการจดัเรียงไดด้ังน้ี ด้านทกัษะทางปัญญา ดา้น
ความรู้ ด้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ และดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4-11  

ตารางที่ 4-11 สรุปผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะบณัฑิต
ทางดา้นแอนิเมชนั 

รายการประเมิน 
ระดับความคาดหวัง ล าดับความ

ต้องการ x  S.D เชิง
คุณภาพ 

ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 4.25 0.39 มาก 3 
ดา้นความรู้ 4.06 0.45 มาก 2 
ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.24 0.38 มาก 1 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

4.08 0.52 มาก 4 

ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.10 0.49 มาก 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.36 มาก  
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4.3  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   จากการสรุปประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ในการวิจยัเร่ืองความคาดหวงัของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั  พบว่า 
สถานประกอบการมีความคาดหวงัและตอ้งการผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีความถนดัและเช่ียวชาญในการ
ใชง้านโปรแกรมเฉพาะเพือ่ผลิตงานทางดา้นแอนิเมชนัที่สอดคลอ้งกบัการรูปแบบเทคโนโลยแีละ
ความตอ้งการของตลาดในยคุปัจจุบนั  
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัของสถาน

ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ด้าน

ความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้น

ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  สามารถสรุปผล

การศึกษา อภิปรายและขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

5.2  อภิปรายผล 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ขอบเขตการวจิยั 

  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ สถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 29,405 แห่ง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

  กลุ่มตวัอยา่งประชากร คือ สถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 395 แห่ง จากกลุ่มประชากร จ านวน 29,405 แห่ง  

  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานผล

การเรียนรู้ด้านความรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะใน

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ดังนั้ นผลการศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั เป็นผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 395 ราย จากกลุ่มประชากร จ านวน 29,405 แห่ง 

 5.1.2  สรุปผลการศึกษา 

  5.1.2.1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

   กลุ่มตวัอยา่งที่ท  าการตอบแบบสอบถามความความหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะของ

ผูส้ าเร็จทางการศึกษาทางดา้นแอนิเมชนั จ  านวน 395 ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 215 คน เพศหญิง 180 

คน กลุ่มตวัอยา่งมีอายอุยูร่ะหวา่ง 30-39 ปีมากที่สุดจ านวน 160 คน รองลงมา คือ ช่วงอายตุ  ่ากว่า 30 

ปี จ  านวน 135 คน ช่วงอาย ุ40-49 ปี จ  านวน 61 และช่วงอาย ุ50 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มีจ  านวนมากที่สุด 179 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท /

เทียบเท่า จ  านวน 118 ระดบัต ่ากว่าปริญญา จ านวน 78 คนและระดบัปริญญาเอกจ านวน 20 คน 

ทางดา้นสถานประกอบการ/หน่วยงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นหน่วยงานของเอกชนมาก

ที่สุด จ  านวน 195 ราย รองลงมา คือ หน่วยงานส่วนราชการ จ านวน 71 ราย สมาคม/มูลนิธิหรือ

องคก์รอิสระ จ านวน 44 ราย หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ จ  านวน 40 ราย หน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 25 ราย 

และหน่วยงานในก ากับของรัฐบาล จ านวน 20 ราย การตอบแบบสอบถามของผูป้ระเมิน พบว่า 

ด ารงต าแหน่งพนกังาน/ทีม มากที่สุด จ านวน 184 ราย รองลงมา คือ หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 112 

ราย ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ จ านวน 51 ราย และด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด จ านวน 48 ราย 

  5.1.2.2 ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความคาดหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

   ในการวิจยัเร่ืองความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ

ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะ

ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นแอนิเมชนัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัแรก คือ ดา้นการพฒันา
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คุณธรรม จริยธรรม ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบและดา้น

ดา้นความรู้ ผลการจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจากความคาดหวงัมากไปน้อย สามารถแสดงการจดัเรียง

ได้ดังน้ี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   ด้านทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ด้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม โดยผลการวิเคราะห์ความความหวงัอยู่ในระดับมาก 

ไดแ้ก่ การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างงาน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสายงานดา้นคอมพิวเตอร์

แอนิเมชนั การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวิจารณ์ผลงาน /การท างานได ้การมีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม การวิเคราะห์

ผลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอร์ในการสร้างทางแอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์รและสงัคม การมีภาวะ

ความเป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั การเคารพ

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและหน่วยงาน ตามล าดบั การจดัล าดบัความตอ้งการ

ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสามารถเรียงล าดบัจากความตอ้งการมากไปน้อยได ้ดงัน้ี  การ

ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์

แอนิเมชนั การมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพทางสายงานดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั การมี

วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม การเคารพ

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและหน่วยงาน การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นใน

การวจิารณ์ผลงาน/การท างานได ้ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างทาง

แอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์รและสังคม และการมีภาวะความเป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีมและ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั ตามล าดบั 

  ด้านความรู้ โดยผลการวิเคราะห์ความความหวงัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การวิเคราะห์ 

ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้

ตรงตามขอ้ก าหนดในการสร้างงาน การติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและวิวฒันาการทางดา้น

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และการน าไปประยุกต์  การศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทาง
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คอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างต่อเน่ือง การมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการและทฤษฎีที่

ส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความ

ตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการ

แก้ไขปัญหา การบูรณาการความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง การมีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง 

และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ การมีประสบการณ์ในการพฒันาและ /หรือการประยกุต์

ซอฟตแ์วร์ในการสร้างงานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั ตามล าดบั การจดัล าดบัความตอ้งการ

ดา้นความรู้ สามารถเรียงล าดบัจากความตอ้งการมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี การศึกษาพฒันาความรู้ ความ

ช านาญทางคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง การมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การบูรณาการความรู้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การมีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้น

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนัเพือ่ใหเ้ล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนดในการสร้างงาน การติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและ

ววิฒันาการทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั และการน าไปประยกุต ์การวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและ

อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา และการมีประสบการณ์ในการพฒันาและการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ใน

การสร้างงานทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั ตามล าดบั 

  ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยผลการวเิคราะห์ความความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การสรุป
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และการสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างสร้างสรรค์ตามล าดับ       
การจดัล าดบัความตอ้งการดา้นทกัษะทางปัญญาสามารถเรียงล าดบัจากความตอ้งการมากไปนอ้ยได ้
ดงัน้ี  การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม การสรุปความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ และการสืบคน้ ตีความ และ



62 

 

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่าง
สร้างสรรค ์ตามล าดบั 
  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผลการวิเคราะห์ความ

ความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ไดรั้บ

มอบหมาย การใช้ความรู้ในศาสตร์ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มาช้ีน าองค์กร/หน่วยงานใน

ประเด็นที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์  

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ม และการมีความ

รับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่ง

ต่อเน่ืองตามล าดับ การจดัล าดับความตอ้งการดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบสามารถเรียงล าดับจากความต้องการมากไปน้อยได้ ดังน้ี  การส่ือสารกับกลุ่มคน

หลากหลายและสามารถสนทนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระท าของ

ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่มที่ไดรั้บมอบหมาย การมีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง การใชค้วามรู้ในศาสตร์

ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั มาช้ีน าองค์กร/หน่วยงานในประเด็นที่เหมาะสม การเป็นผูริ้เร่ิม

แสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าตามล าดบั 

 ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผล

การวิเคราะห์ความความหวงัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารการ

ออกแบบผลงาน การสร้างงานไดอ้ยา่งเหมาะสม การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเลือกใช้

รูปแบบของส่ือในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม การสามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข

ปัญหาต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์และการมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มีอยูใ่น

ปัจจุบนัต่อการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัตามล าดับ การจดัล าดับความตอ้งการด้าน

ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเรียงล าดบั

จากความตอ้งการมากไปน้อยไดด้งัน้ี การมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ  าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบนัต่อ
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การท างานทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารการออกแบบ

ผลงาน การสร้างงานไดอ้ยา่งเหมาะสม การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเลือกใชรู้ปแบบ

ของส่ือในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และการสามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหา

ต่อปัญหาที่เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรคต์ามล าดบั 

 
5.2   อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอนัเป็นเคร่ืองมือ

ในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดัการศึกษาสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ สามารถ

จ าแนกผลการอภิปรายไดด้งัน้ี 

 สถานประกอบการมีระดบัความคาดหวงัใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัมี

การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคาดหวงัให้มี

การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริตต่อการสร้างงาน

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนัสูงเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัล าดบัความ

ตอ้งการที่สถานประกอบการตอ้งการให้ผูส้ าเร็จการศึกษาพึงมีเป็นล าดบัที่หน่ึง นอกจากน้ี สถาน

ประกอบการมีคาดหวงัให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมีจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพทางสายงานดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัในการปฏิบตัิงานมีระดบัความคาดหวงั

สูงเป็นอนัดบัที่สอง อนัสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัล าดบัที่ทางสถานประกอบการ

ตอ้งการใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นแอนิเมชนัมีเป็นล าดบัที่สองเช่นกนั 

 ความคาดหวังที่สถานประกอบการต้องการให้ผู ้ส าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์

แอนิเมชนัมีในดา้นความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ตลอดจนการเพิ่มพูนองคค์วามรู้ที่มี อนัจะ

สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานให้ลุล่วง ซ่ึงระดบัความคาดหวงัที่สถานประกอบการตอ้งการ

ดา้นความรู้สูงเป็นอนัดบัแรก คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัควรมีความรู้ใน

การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนดในการสร้างงานและมีล าดับความตอ้งการเป็นประการที่ห้า     
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แต่ล าดับความตอ้งการทางด้านความรู้ที่สถานประกอบการตอ้งการเป็นล าดับแรก คือ ผูส้ าเร็จ

การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันควรมีการศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทาง

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากประเด็นความรู้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ 

ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม

ขอ้ก าหนดในการสร้างงานถือเป็นองค์ความรู้ที่ผูส้ าเร็จการศึกษาดังกล่าวจกัตอ้งมีเป็นพื้นฐาน 

สถานประกอบการจึงมีความความหวงัในระดับสูง เปรียบเทียบกับประเด็นการศึกษาทางด้าน

คอมพวิเตอร์แอนิเมชนัควรมีการศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่ง

ต่อเน่ืองที่สถานประกอบการมีความตอ้งการเป็นประการแรก สืบเน่ืองจากการสร้างงานทางดา้น

แอนิเมชนัมีความจ าเป็นตอ้งก้าวให้ทนัต่อเทคโนโลยีในยคุปัจจุบนัที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็ว หากผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาเป็นผูท้ี่มีการศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์

แอนิเมชันอย่างต่อเน่ืองย่อมส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีอนัจะส่งผลดีต่อทางสถานประกอบการโดยตรง 

 สถานประกอบการมีระดบัความคาดหวงัใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัมี

ทกัษะทางปัญญา ในการสรุปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบสูงเป็นอันดับแรก      

มีล าดบัความตอ้งการเป็นล าดบัที่สาม แต่ล าดบัความตอ้งการของสถานประกอบการล าดบัที่หน่ึง 

คือ ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัควรมีการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากประเด็นการสรุปความคิดอยา่งมี

วจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบเป็นประเด็นที่ผูส้ าเร็จการศึกษาควรมีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 

สถานประกอบการจึงให้ความส าคญัและคาดหวงัจากผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาทางด้านแอนิเมชนัเป็น

ประเด็นแรก และมีความตอ้งการใหผู้ท้ี่ส าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัมีการศึกษา 

วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กิดการ

พฒันางานไดอ้ยา่งตรงรูปแบบ และสามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 สถานประกอบการมีระดบัความคาดหวงัใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัมี

ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดหวงัให้

ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมีทกัษะในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

ส่ือสารการออกแบบผลงาน การสร้างงานไดอ้ยา่งเหมาะสม สูงเป็นประเด็นแรก และมีล าดบัความ
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ตอ้งการเป็นล าดบัที่สอง โดยล าดบัความตอ้งการล าดบัที่หน่ึง คือ การมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือที่

จ  าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

 สถานประกอบการมีความคาดหวงัให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมี
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ เพือ่ใหเ้กิดรูปแบบของการท างานเป็นทีมที่
มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวงัใหมี้ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัมีการส่ือสารกบั
กลุ่มคนหลายหลายและสามารถสนทนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีระดบัสูงเป็นประเด็นแรก เพื่อให้
การด าเนินการติดต่อประสานงานและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันด้วยการสนทนาเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีล าดบัความตอ้งการที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกบัล าดบัที่ทางสถานประกอบการตอ้งการให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านแอนิเมชันมีเป็น
ล าดบัแรก 
 

5.3   ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความคาดหวงัของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะผูส้ าเร็จการศึกษา

ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 5.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการวิจยัในคร้ังน้ี ทางหลักสูตรทางดา้นคอมพิวเตอร์

แอนิเมชัน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการพฒันาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมและวาง

แผนการผลิตบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติให้ตรงกบัความคาดหวงั

ของสถานประกอบการ 

 5.3.2 ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต

ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เพื่อเป็นการวิจยัที่ต่อเน่ืองภายหลังจากด าเนินการศึกษาความ

คาดหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตและมีการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไปใชใ้นการก ากบั พฒันาและ

เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสูตรทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 
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แบบประเมินเพือ่งานวจิยั 

ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

ผู้วิจัย 
นายภาสกร  ปาละกูล  และนางสาวสุภทัรา สุวรรณหงษ ์

อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินชุดน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความคาดหวงัของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งการประเมินความต้องการ
ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้น

คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ส่วนของขอ้ค าถาม การจดัเรียงล าดบัความ
ตอ้งการ (1, 2, 3,…) และการให้คะแนนระดบัความคาดหวงัจ านวน 5 ระดบั ผูป้ระเมินสามารถท าเคร่ืองหมาย () ลงใน
ช่องทางดา้นขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 สถานประกอบการมีความตอ้งการระดบัมากที่สุด 
4 สถานประกอบการมีความตอ้งการระดบัมาก 
3 สถานประกอบการมีความตอ้งการระดบัปานกลาง 
2 สถานประกอบการมีความตอ้งการระดบัน้อย 
1 สถานประกอบการมีความตอ้งการระดบัน้อยมาก 

ตวัอย่างแบบประเมนิ 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ ล าดับ

ความ
ต้องการ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

5 4 3 2 1 

1. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์รและสังคม 

  
    

2.  สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการ
ใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและ
สังคม 

  
    

หมายเหตุ การจดัเรียงอนัดบั  1 = ความคาดหวงัเป็นประการท่ีหน่ึง 
2 = ความคาดหวงัเป็นประการท่ีสอง  



 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ   1) ชาย       2) หญิง 
2. อาย ุ   1) ต ่ากวา่ 30 ปี      2) 30 – 39 ปี 

  3) 40 – 49 ปี      4) 50 ปีขึ้นไป 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

  1) ต ่ากวา่ปริญญา      2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
  3) ปริญญาโท/เทียบเท่า     4) ปริญญาเอก 

4. ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
  1) ส่วนราชการ      2) หน่วยงานในก ากบัของรัฐบาล 
  3) รัฐวสิาหกิจ      4) เอกชน 
  5) สมาคม/มูลนิธิ หรือองคก์รอิสระ    6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 

5. สถานะของผูต้อบแบบประเมิน 
  1) ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด     2) หวัหนา้หน่วยงาน 
  3) เพือ่นร่วมทีม      4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความคาดหวงัที่มีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ทางดา้นคอมพวิเตอร์แอนิเมชนั 

1.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 
(1-7) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
 

 

5 4 3 2 1 

1. การตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

      

2.  การมีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

      

3.  การมีภาวะความเป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 

      

4.  การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวิจารณ์
ผลงาน/การท างานได ้ 

      

5.  การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร 
และหน่วยงาน 

      



รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 
(1-7) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
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6.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้าง
ทางแอนิเมชนัต่อบุคคลองคก์รและสังคม 

      

7.  การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสายงานดา้น
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั  

      

 
2.  ด้านความรู้ 

รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 

(1-8) 

มา
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1.  การมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ี
ส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

      

2.  การวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

      

3. การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมิน
ระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ขอ้ก าหนดในการสร้างงาน 

      

4.  การติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิวฒันาการ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั และการน าไปประยกุต์ 

      

5.  การศึกษาพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง 

      

6. การมีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

      

7. การมีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุต์
ซอฟตแ์วร์ในการสร้างงานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

      

8. การบรูณาการความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนักบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

 



 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 

(1-4) 
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1.  การสรุปความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ       
2.  การสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่ง
สร้างสรรค ์

      

3.  การศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันางานไดอ้ยา่งชดัเจน 

      

4. การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้น
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 

(1-6) 
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1. การส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

2.  การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า  

      

3.  การใชค้วามรู้ในศาสตร์ทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั มา
ช้ีน าองคก์ร/หน่วยงานในประเด็นท่ีเหมาะสม 

      

4.  การมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 

      

5.  การเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม 

      

6. การมีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนัอยา่งต่อเน่ือง 

      

 



5.  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการประเมนิความคาดหวงั 

ระดับความความหวงั ล าดับ
ความ
ต้องการ 

(1-4) 
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1.  การมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อ
การท างานทางดา้นคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

      

2.  การสามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาต่อปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

      

3.  การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเลือกใชรู้ปแบบ
ของส่ือในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

4.  การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารการออกแบบ
ผลงาน การสร้างงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม  
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบประเมนิ 


