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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
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสการปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั ส่ งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เกิ ดการปรับปรุ ง
หลักสู ตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในกระบวนการคิด
การแก้ปัญหาและเห็ นคุ ณค่าของวัฒ นธรรมมากมากขึ้น สื บ เนื่ อ งจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นการของสถาบันอุ ดมศึกษาได้
ด าเนิ น โครงการจัด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualification
Framework For Higher Education; TQF:HED) ประกาศใช้ในวันที่ 2 และ 16 กรกฎาคม
พุทธศัก ราช 2552 เพื่อเป็ นเครื่ องมื อ ในการนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญ ญัติ การศึ กษา
แห่ งชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่ วนมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งต้องดาเนิ นการปรับปรุ ง
หลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดงั กล่าว
ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันให้เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ท้งั 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ตรง
ตามความต้องของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน คณะผูว้ ิจยั
จึงท าการศึก ษาความคาดหวังของสถานประกอบการที่มี ต่อ คุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึ กษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวทางกากับในการ
จัดการเรี ยนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันให้มีผลการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตลอดจนแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการทีม่ ีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุ ณลักษณะ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 29,405 แห่ ง (สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ,
2555)
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจ ัย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจ ัย เพื่อ ศึ ก ษาความคาดหวัง ของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ
คุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จ การศึก ษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เ มชันตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
1.4.1 ความคาดหวัง หมายถึง ความมุ่งหวัง ความปรารถนาหรื อการคาดการณ์ล่วงหน้าตาม
วิจารณญาณที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1.4.2 สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน หมายถึง องค์กร บริ ษทั หน่ วยงาน
ทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่มีการดาเนิ นงานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม
1.4.3 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
หมายถึ ง ข้อกาหนดเฉพาะซึ่ งเป็ นผลที่มุ่งหวังให้เกิ ดการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ท้งั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง การแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม อาทิ การมีวนิ ยั การตรงต่อเวลา ฯลฯ ด้านความรู ้ หมายถึง สิ่ งที่นักศึกษาต้องรู ้
เพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ด้านทักษะทางปั ญญา หมายถึง กระบวนการคิด
อย่างเป็ นระบบ การสืบค้น การตีความและการประเมิน รวมทั้งการประยุกต์ความรู ้และทักษะใน
การแก้ไขปั ญหา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง การพัฒนา
ตนให้เป็ นผูท้ ี่สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรได้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย นาเสนอ รวมถึงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ผลการวิจยั ทาให้ทราบข้อมูลความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
1.5.2 ผลการวิจยั สามารถนามาเป็ นแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
คอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มและวางแผนการผลิ ต บัณ ฑิ ตให้ต รงกับ ความ
คาดหวังของสถานประกอบการ

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับการวิจัย
การดาเนินการวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้าน
หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)
2.2 ความหมายของความคาดหวัง
2.3 ประเภทของความคาดหวัง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)
นัก จิ ตวิท ยากลุ่ มปั ญ ญานิ ย ม เชื่ อ ว่า มนุ ษ ย์เ ป็ นสัต ว์โ ลกที่ ใช้ปั ญ ญาหรื อ ความคิ ด ในการ
ตัดสินใจว่า จะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่จะสนองความต้องการ
ของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดังนี้ (อุไรวรรณ เกิดผล, 2539)
พฤติกรรมของมนุ ษย์ถูกกาหนดขึ้น โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในและแรงผลักดันจาก
สิ่งแวดล้อม
มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนาและเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
บุคคลตัดสิ นใจที่จะทาพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่าง สิ่ งที่เป็ นข้อมูลให้เลือก
ได้แ ก่ ความคาดหวัง ในค่ า ของผลลัพ ธ์ที่ จ ะได้ภ ายหลัง จากการแสดงพฤติ ก รรมนั้น ไปแล้ว
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ความคาดหวัง (Expectation theory) เป็ นความเชื่อหรื อความคิดอย่างมีเหตุผล ในแนวทางที่เป็ นไป
ได้ หรื อ เป็ นความหวังที่คาดการณ์ ว่าต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึงเป็ น
สภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าว่าบางสิ่ งบางอย่างควรจะมี ควรจะเป็ นหรื อควรจะเกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม ในเรื่ องของความคาดหวังจึงมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ได้แก่ เคริ ทเ์ ลย์วิน
(Kurt Lewin) เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edword Tolman) วิคเตอร์ เฮซ. วรู ม (Victor H.Vroom)
พอร์ตเตอร์และลาเวอร์ (Portor and Lawer) เป็ นต้น
ทฤษฎี ความคาดหวังของเคิร์ท เลย์วิน (Kurt Lewin) และ เอ็ดเวิร์ด โทลแมน (Edward
Tolman) ในประเด็นของการให้ผลตอบแทนทฤษฎีน้ ี กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะทางานทุ่มเทมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 2 ประการ คือ ระดับความเข้มข้นของความต้องการผลตอบแทนและ
ความคาดหวังของบุคคลนั้นว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะได้รับการตอบสนอง
ทฤษฎี ความคาดหวังของวรู ม (Vroom) ทฤษฎี น้ ี เสนอโดยวิคเตอร์ เอช. วรู ม (Victor
H.Vroom) (1994) มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของเลย์วิน (Lewin) และโทลแมน (Tolman) โดย
นาเสนอในรู ปของตัวแบบ (Model) ของความคาดหวังในการทางานที่เรี ยกว่า VIE Model หรื อ VIE
Theory
V = Valance คือ ระดับความรุ นแรงของความต้องการของบุคคลในเป้ าหมายรางวัลกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ คุณค่าความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กบั รางวัลนั้น
I = Instrumentality คือ ความเป็ นเครื่ องมือของผลลัพธ์ 1 ที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ 2 เช่น การ
ทุ่มเทในการทางานจะนาไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็ นต้น
E = Expectancy คือ ความคาดหวังถึงความเป็ นไปของการได้ซ่ ึงผลลัพธ์หรื อรางวัลที่ตอ้ งการ
เมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิดของวรู ม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
ความคาดหวังในความพยายามต่อ การกระทาหรื อ การปฏิบตั ิงาน หมายถึ ง การที่บุคคล
คาดหวังไว้ล่ วงหน้าว่าตนเองพยายามต่อกระทาพฤติกรรมได้ตามความสามารถ จะมีโอกาสที่จะ
กระทาสิ่งนั้นได้สาเร็จมีมากน้อยเพียงใด เป็ นการคิดก่อนจะทาสิ่งต่าง ๆ ว่าสามารถทาได้หรื อไม่
ความคาดหวังในการกระทาต่อ ผลลัพธ์หรื อ ผลของการปฏิบตั ิงาน หมายถึ ง การที่บุคคล
คาดหวังไว้ล่ วงหน้าก่ อนกระทาพฤติกรรมว่าถ้าหากกระทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้ผลลัพธ์แก่
ตนเองในทางที่ดีหรื อไม่
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ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรื อรางวัล หมายถึง คุณค่าจากผลของการกระทาที่เกิด
แก่บุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้น
ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิดของวรู ม จึงสามารถสรุ ปเป็ นรู ปแบบได้ดงั นี้
การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ) =

คุณค่าของผลลัพธ์ x ความคาดหวัง x ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
การกระทากับผลลัพธ์

คุณค่าของผลลัพธ์แต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั ความปรารถนาหรื อความต้องการ ในกรณี ตอ้ งการ
มากมีค่าเป็ นบวก ในกรณี ไม่รู้สึกยินดียนิ ร้ายมีค่าเป็ นศูนย์ และในกรณี ไม่ชอบหรื อไม่ตอ้ งการมีค่า
ติดลบ
ความคาดหวัง คือ ความน่ าจะเป็ นที่การกระทาอย่างหนึ่ งจะมีโอกาสที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ใน
ระดับแรกมากน้อยเพียงใด ถ้าคนเชื่อแน่ ว่า หากทางานเต็มที่จะสามารถทาให้ได้ผลผลิตสู งอย่าง
แน่นอน ความคาดหวังจะเท่ากับหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเชื่อว่าถึงแม้จะพยายามทางานหนักสัก
เพียงใดก็ไม่สามารถทาผลงานออกมาในปริ มาณสูงได้เลย ความคาดหวังก็จะเท่ากับศูนย์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลลัพธ์ อธิบายได้วา่ แรงจูงใจของแต่ละคนจะมากหรื อ
น้อยย่อ มขึ้นอยูก่ ับผลที่ได้รับหรื อที่คิดว่าสมควรจะได้รับเมื่อ กระทาการนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมาย
แล้ว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ส่ วนหนึ่ งของแรงจูงใจที่บุคคลจะมีหรื อไม่ หรื อมีมากน้อยย่อมขึ้นกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลลัพธ์
2.2 ความหมายของความคาดหวัง
ชิษณุกร พรภาณุวชิ ญ์ (2540) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น การ
รับรู ้ การตีความ หรื อการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังใน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนต้องการ
หรื อคาดหวังเอาไว้
นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) อธิ บายว่า ความคาดหวัง หมายถึ ง ความมุ่ งหวัง หรื อ
คาดคะเนของบุคคลที่มีต่อคนอื่นให้กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาให้เป็ นไปในอนาคต
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ฟิ นน์ (1962) อธิบายว่า ความคาดหวังหมายถึง การประเมินค่าบุคคลหรื อตนเองด้านจิตใต้
สานึก และใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็ นแนวทางในการกาหนดตนเองด้านจิตใต้สานึ กและใช้ความ
คาดหวังนั้นมาเป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมที่จะมีต่อบุคคลที่ตนคาดหวัง หรื อต่อตนเองใน
ลักษณะที่ตนคิดว่าถูกต้อง
คนางค์ เชษฐบุตร (2550) อธิบายว่า ความคาดหวัง คือ การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้น
ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่งที่ตนเองต้องการหรื อคาดหวังเอาไว้
เฉลียว เกษจันทร์ทิวา (2553) อธิบายว่า ความคาดหวังเป็ นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ
ความมุ่งหวังหรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ ง เช่น บุคคล การกระทาหรื อเหตุการณ์ เป็ นต้น
จึงเป็ นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็ นไปได้วา่ จะเกิดตามที่ตนคิดไว้ ทั้งนี้ ความคาดหวังของ
บุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและเป็ นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
สรุ ปได้วา่ ความคาดหวัง หมายถึง ความมุ่งหวัง ความปรารถนา หรื อการคาดคะเนล่วงหน้า
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามวิจารณญาณ โดยความคาดหวังของแต่ละบุคคลนั้น อาจมีความแตกต่างกัน
ขึ้ นอยู่กั บ ปั จ จัย หลายด้า น เช่ น ความต้อ งการ ความพึ ง พอใจ การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารหรื อ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละบุคคล
2.3 ประเภทของความคาดหวัง
ประไพรัตน์ ไวทยกุล (2554) อธิบายว่า ความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้ มีท้ งั ความคาดหวังใน
ระยะสั้น และความคาดหวังในระยะยาว นอกจากนี้ยงั มีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวัง
ในทางลบ โดยจากความคาดหวังดังกล่าวจะนาไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ความคาดหวังทางบวก เป็ นความคาดหวังที่ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการกระทาในทิศทางที่
ดี เช่ น เมื่ อ บุค คลต้อ งอยู่ในสถานการณ์ ที่ ต ้อ งทาบางสิ่ ง ให้สาเร็ จ ความคาดหวัง มี อิ ทธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมในการทางาน ซึ่ งเป็ นการยากที่จะกระตุน้ ตัวเองให้มีความพยายามและอดทน ในการ
กระทาที่ตนเชื่อว่าจะประสบความล้มเหลว
ความคาดหวังทางลบ เป็ นความคาดหวังทางร้าย เช่น ถ้าเราจะอยูอ่ ย่างนี้ ลูกเราจะเป็ นเช่นไร
ความคาดหวังในทางร้ายมักก่อให้เกิดความกลัว ความวิตกกังวล ซึ่งทาให้ชีวติ ขาดความสมดุล
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สรุ ปได้ว่า ความคาดหวังสามารถจาแนกเป็ นทางบวกและทางลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยความคาดหวัง ทางบวกเป็ นการคาดหวัง ในเรื่ อ งราวที่ เ ป็ นไปในทางที่ ดี ซ่ ึ ง มัก จะเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดความสาเร็จ ส่วนความคาดหวังในทางลบมักก่อให้เกิดความวิตกกังวล เกิดความ
กลัวในการกระทา และส่งผลให้ขาดความสมดุลในชีวติ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework
for Higher Education; TQF: HEd) ดาเนินการจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ฐานะที่เป็ นหน่วยงานกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดทาเพือ่ เป็ นเครื่ องมือและแนวทางกากับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในส่วนของมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิสาหรับสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิ/ปริ ญญา ของสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้นต่าเชิง
คุณภาพ เพือ่ ประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมัน่ ใจใน
กระบวนการผลิตบัณฑิต และมุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งของประเทศ
ไทยเป็ นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (2552) หมายถึ ง ข้อ กาหนดเฉพาะซึ่ งเป็ นผลที่สถาบันอุ ดมศึกษา
มุ่งหวังให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาขึ้นจากการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน ที่ไ ด้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษาจากการ
เรี ยนและการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุ ดมศึกษาจัดให้ท้ งั ในและนอกหลักสู ตรและ
ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงออกถึงความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรี ยนรู ้เหล่านั้นได้อย่าง
เป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ เรี ย นจบในรายวิ ช าหรื อหลั ก สู ต รนั้ นแล้ ว

กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติกาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังในตัวบัณฑิตอย่างน้อย 5 ด้าน ทั้งนี้ บาง
สาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาที่เน้นทักษะจะเพิ่มด้านที่หก เช่ น แพทยศาสตร์ พลศึกษา
จะต้องเพิ่มการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
5 ด้า นที่ก าหนดให้บณ
ั ฑิ ตทุก ระดับคุ ณวุฒิ และสาขาวิช าจะต้อ งมี คุ ณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตในทุกระดับ
คุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิม่ ขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู ้จะ
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เป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าสู่ ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของระดับ
คุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่า
กว่าด้วย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
2.4.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่ งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่ องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซ่ ึ งเพิ่มสู งขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งใช้
การเปิ ดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมัน่ ใจในประสิ ทธิผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ข องสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาว่าสามารถผลิ ต บัณ ฑิ ตให้บ รรลุ คุณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.4.2 หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดาเนินงานจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีหลักการสาคัญ
ในการดาเนินงาน ดังนี้
2.4.2.1 ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการนาแนวนโยบายในการพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ กษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษามีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนา
หลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวังได้จริ ง
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2.4.2.2 มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพ เพือ่ ประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจและมัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องบัณ ฑิ ต ที่ ค าดหวัง ไว้ก่ อ น หลัง จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิตบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ นั อย่างสอดคล้องและส่งเสริ มกันอย่างเป็ นระบบ
2.4.2.3 มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้วเข้าด้วยกัน
และเชื่อ มโยงเป็ นเรื่ อ งเดียวกัน ซึ่ งจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรื อปริ ญญาในระดับต่าง ๆ
2.4.2.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเป็ นที่
ยอมรับและเทีย บ เคียงกันได้กับสถาบัน อุ ดมศึก ษาที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ เนื่ อ งจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน
อย่างเป็ นระบบ โดยเปิ ดโอกาสให้สถาบัน อุดมศึกษาสามารถจัดหลักสู ตร ตลอดจนกระบวนการ
เรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมัน่ ใจถึงผล ผลิตสุ ดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ข
และภาคภูมิใจเป็ นที่พงึ พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และเป็ นคนดีของสังคม ช่วยเพิม่ ความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.4.3 หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.4.3.1 เพื่อเป็ นกลไกหรื อเครื่ อ งมื อในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตาม ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น รู ปธรรม ด้วยการนาไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.4.3.2 เพือ่ กาหนดเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชดั เจนโดยกาหนดมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ของบัณ ฑิต ที่ค าดหวัง ในแต่ล ะคุ ณ วุฒิ /ปริ ญ ญาของสาขา/สาขาวิช าต่ า ง ๆ และเพื่อ ให้
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สถาบันอุดมศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็ นหลัก และเป็ นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสู ตรการ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรี ยนรู ้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
2.4.3.3 เพื่อเชื่อ มโยงระดับต่าง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็ นระบบ เพื่อ
บุคคลจะได้มีโอกาสเพิม่ พูนความรู ้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มี
ความชัดเจนและโปร่ งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ กับนานาประเทศ
2.4.3.4 เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสาหรับผูป้ ระเมินของ
การประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรี ยนการสอน
2.4.3.5 เพื่อเป็ นกรอบของการสื่ อ สารที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเข้าใจและ
ความมัน่ ใจในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบัน
อื่ น ๆ ทั้ง ในและต่า งประเทศเกี่ ย วกับความหมายของคุ ณ วุฒิ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
2.4.3.6 เพือ่ ประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
และการรับรองคุณวุฒิผสู ้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.4.3.7 เพือ่ ให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
2.4.3.8 เพื่อ นาไปสู่ การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาเนิ นการให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.4.4 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีโครงสร้างและองค์ประกอบ ดังนี้
2.4.4.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิม่ ขึ้นของระดับสติปัญญาที่ตอ้ งการ และความ
ซับซ้อนของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติยงั
กาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสาเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็ น
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พื้นฐานความรู ้ ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เริ่ มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี )
ระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริ ญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุ ดมศึกษาซึ่ งอาจขึ้นอยูก่ ับ
คะแนนเฉลี่ ยสะสม หรื อเงื่ อนไขอื่ น เพื่อ ให้มนั่ ใจว่า ผูส้ มัครเข้า ศึก ษาต่ อ จะมี โอกาสประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิง่ ขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแบ่งสายวิชาเป็ น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์
บริ สุ ทธิ์ ทางด้านศิล ปศาสตร์ หรื อด้า นวิทยาศาสตร์ โดยมุ่ ง ศึกษาสาระและวิธี การของศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ เป็ นหลักไม่ ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่ งมุ่งเน้น
การศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู ้และทักษะระดับสู งซึ่ งจาเป็ น
ต่อการประกอบอาชีพ และนาไปสู่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรี ยนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สาคัญทั้งในการทางาน
และการดารงชีพในชีวิตประจาวัน ส่ วนหลักสู ตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจยั
และความรู ้ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง และพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลักสู ตร
ทั้ง สองสายดัง กล่ าวมี จุด เน้น ที่แ ตกต่ างกัน ซึ่ งควรสะท้อ นให้เห็ นในรายละเอี ย ดของเนื้ อ หา
สาระสาคัญและในชื่ อ ปริ ญ ญา ผูส้ าเร็ จการศึก ษาในสายวิชาหนึ่ งสามารถเปลี่ ย นไปศึกษาต่ อ
ระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงื่อนไขบางประการของการ
เข้าศึกษาได้ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีพน้ื ฐานความรู ้และทักษะที่จาเป็ นเพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับ
นั้น ๆ และบรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามที่หลักสูตรนั้น ๆ คาดหวัง
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2.4.4.2

การเรี ย นรู ้แ ละมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ

อุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนด
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิ สัยในการ
ประพฤติ อ ย่างมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และด้วยความรั บ ผิดชอบทั้ง ในส่ ว นตนและส่ ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิ ยม การพัฒนานิ สัยและการปฏิบตั ิตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่ องส่วนตัวและสังคม
ข) ด้านความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึ กคิด
และการนาเสนอข้อมู ล การวิเ คราะห์แ ละจ าแนกข้อ เท็จ จริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรี ยนรู ้
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสู ง เช่น การ
เต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้อง
เพิม่ การเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill)
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2.4.5 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็ นผลที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาขึ้นจาก
การเรี ยนรู ้ท้งั 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรี ยนและการเข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ท้ งั ในและนอกหลักสู ตรและแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจและ
ความสามารถจากการเรี ยนรู ้เหล่านั้นได้อย่างเป็ นที่เชื่อถือเมื่อเรี ยนจบในรายวิชาหรื อหลักสูตรนั้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงมีอย่างน้อย 5 ด้าน เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตทุก
คนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิม่ ขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะ
และความรู ้จะเป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้นดังนั้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับ
คุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจาเป็ นต้องพัฒนาเป็ นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เป็ นต้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ และด้านทักษะทางปั ญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรี ยน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู ้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มุ่งหวังให้นกั ศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ด้านนี้ แต่ สาหรั บนักศึ กษาที่ เรี ยนในสาขา/สาขาวิช าที่เกี่ ยวข้อ ง
โดยตรงกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้น้ ีจะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชา
อื่น ๆ เช่น นักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชานาญและทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้และด้านทักษะทางปั ญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.4.5.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังในระดับแรกเข้ า (สาเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมา ตรฐา นคุ ณวุ ฒิ มี แ นวคิ ด พื้ น ฐา นว่ า นั ก เรี ยน ที่ เ ข้ า เรี ยน ใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าที่มีพ้นื ฐานความรู ้
และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ พื้นฐานในที่น้ ี รวมถึง
ความรู ้ความสามารถในสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ ใช้ความรู ้และทักษะทางปั ญญา
เหล่ านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรี ยนในสถานการณ์ ใหม่ ๆ ได้ ซึ่ งนักเรี ยนบางคนอาจมีพ้ืน
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับสาขาวิชาที่เข้าเรี ยนไม่เพียงพอ ต้องเสริ มความรู ้พ้นื ฐานเพื่อให้
มัน่ ใจว่านักเรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นทางภาษา ทักษะทางการเรี ยน และพื้นฐานทางวิชาการเพียง
พอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้สาเร็ จ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควร
จะต้องมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน ดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มี ค วามเข้า ใจและซาบซึ้ งในค่ า นิ ย มของไทยและระบบของคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่ วนตัวด้วยความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาซึ่ งเป็ นความ
ขัดแย้งทางค่านิยม สามารถสรุ ปผลการโต้แย้งและยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ได้ทาลงไป
ข) ด้านความรู ้
มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู ้ และทักษะที่สาคัญในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ท้งั 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่ม
พัฒนาบุคลิ กภาพ (สุ ขศึกษาและพลานามัย ) ศิลปะดนตรี การงานอาชี พและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติม องค์ความรู ้ในกลุ่ม สาระ/สาขาวิชาที่เลื อกเรี ยนเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาหรื อในระดับอุดมศึกษา
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ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
มี ค วามเข้า ใจในแนวคิด หลัก การและทฤษฎี ที่ ส าคัญในวิช าที่ ศึ ก ษามี
ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในการวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งและปั ญหา
ใหม่ ๆ ในวิชาต่าง ๆ ที่เรี ยนและในชีวติ ประจาวัน ตระหนักในประเด็นปั ญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ และการมี ปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่ น ๆ สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้จากการศึกษาเล่าเรี ยนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรี ยนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะ
ริ เริ่ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่น ๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะนา
บ้างเล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ทางานได้อย่างอิสระและทางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็ จ โดย
อาศัย การแนะน าปรึ ก ษาแต่ เ พีย งเล็ ก น้อ ย สามารถท างานกลุ่ ม ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
จุดมุ่งหมายร่ วมกัน
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้ทกั ษะ
ทางคณิ ตศาสตร์ข้ นั พื้นฐานในการแก้ไขปั ญหาในการศึกษาในการทางาน และในสภาพแวดล้อม
ของสัง คมสามารถสื่ อ สารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพู ด และเขี ย น ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุ ปริ ญญา (3 ปี ) อย่าง
น้อยต้องเป็ นดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ การกระท าของตนหรื อ ของกลุ่ ม ตระหนัก และ
ประพฤติปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคาปรึ กษา
เมื่อจาเป็ น สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทาของตนที่มีต่อผูอ้ ื่นในสถานการณ์ที่
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อาจนาไปสู่ ขอ้ ขัดแย้งทางค่านิ ยมหรื อ ความสาคัญก่ อนหลังก็สามารถอธิ บายลักษณะของความ
ขัดแย้งนั้นได้อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทาได้
ข) ด้านความรู ้
มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับขอบข่ายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรี ยน และรู ้ลึก
ในความรู ้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่สาคัญ มีความเข้าใจในปั ญหาและ
งานวิจยั ใหม่ ๆ สาหรับหลักสู ตรที่มีการเตรี ยมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรื อผูช้ ่วยนักวิชาชีพ
นักศึกษาจะต้อ งมีความรู ้เกี่ ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ ตลอดถึงความรู ้
เกี่ยวกับข้อกาหนดทางเทคนิคและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิ คและข้อมูลการวิจยั
และใช้ในการปฏิบ ัติโดยอาศัยค าแนะนาเพีย งเล็ กน้อ ย สามารถใช้ความรู ้ ทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องในการทางานในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีใน
การแก้ไขรวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่ม
ทางานที่มีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน มีภาวะผูน้ าในกลุ่มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับ
มอบหมายสามารถค้นหาข้อบกพร่ องในความรู ้และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดาเนิ นการ
เพือ่ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใช้เทคนิ คทางสถิ ติและเทคนิ คคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าหาข้อมูล และการจัดทาการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนาเสนอ ผลการวิเคราะห์
และสรุ ปผลอย่างกระชับในรู ปแบบที่ถูกต้อง
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ระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี อย่างน้อย
ต้องเป็ นดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิ ยม ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิ ยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มี วินัย มี ความรับผิดชอบ ซื่ อ สัตย์สุจริ ต เสี ยสละ เป็ น
แบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก เป็ นต้น
ข) ด้านความรู ้
มี อ งค์ความรู ้ใ นสาขาวิชาอย่า งกว้า งขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้
หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู ้ที่เกี่ ยวข้อ ง สาหรับหลักสู ตรวิชาชี พ มี ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิ จะต้องตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบตั ิกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาและงาน
อื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจาก
การตัดสิ นใจ สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
สาหรับหลักสู ตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตั ิงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ น
ผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ ชดั เจนและต้องใช้

19

นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มี ความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อ ย่างเหมาะสม
บนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถศึก ษาและทาความเข้า ใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อ กและ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิ ติหรื อ คณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หา ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ประมวลผลแปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
อย่างน้อยต้องเป็ นดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช้การ
วินิจฉัยทางค่านิ ยม ทางศีลธรรม ทางความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ทางค่านิ ยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมระดับสู งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางค่านิยมและความสาคัญก่อนหลัง แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างสม่ าเสมอ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเป้ าหมายและจุดประสงค์ส่วนตัวและส่ วนรวม เป็ นแบบอย่าง
และเป็ นผูน้ าในการทางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
ข) ด้านความรู ้
มี ค วามรู ้ ร ะดับ สู ง ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ใ นวิช าการหรื อ วิช าชี พ
ตลอดจนมีความรู ้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กนั มีความรู ้เกี่ยวกับงานวิจยั และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความก้าวหน้าต่อทฤษฎีและการปฏิบตั ิที่
ได้รับการยอมรับ
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ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ เพื่อ
ศึกษาประเด็นหรื อปั ญหาที่ซับซ้อน สามารถระบุแหล่ งข้อ มูล หรื อ เทคนิ คการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ตามที่ตอ้ งการและคานึงถึงสถานการณ์จริ งที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ประเด็น สรุ ปผลและการ
จัดทาข้อเสนอในการแก้ไขปั ญหาหรื อกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิ
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองและเป็ นกลุ่มในสถานการณ์
ที่หลากหลายรวมทั้งสถานการณ์ใหม่หรื อที่ตอ้ งการไหวพริ บและความฉับไวอย่างสู ง แสดงความ
รับผิดชอบอย่างสู งในหน้าที่การงานหรื อสถานการณ์อื่น ๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ และความรู ้ที่ตอ้ งการ ทั้งหน้าที่การงานในปั จจุบนั และการพัฒนาในอนาคต
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ที่หลากหลายอย่างชาญฉลาดใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการพูด
การเขียนรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินความสาเร็ จของการ
สื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพือ่ ปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริ ญญาโท อย่างน้อย
ต้องเป็ น ดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อ นเชิงวิชาการหรื อ
วิชาชีพ โดยคานึ งถึ งความรู ้สึกของผูอ้ ื่ น และเมื่อ ไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อ ไม่ มี
ระเบี ย บข้อ บัง คับ เพี ย งพอที่ จ ะจัด การกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย อย่า งผู ้รู้ ด้ว ย
ความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปั ญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และ
ค่านิ ยมอันดีงาม ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มใน
การยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้
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การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัด การกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ข) ด้านความรู ้
มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ ในเนื้ อ หาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการ
ปฏิบตั ิในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ งในวิชาหรื อ
กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการประยุกต์
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิใน
วิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
ใช้ค วามรู ้ ท างภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ใ นการจัด การบริ บ ทใหม่ ที่ ไ ม่
คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อ
ปั ญหาสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทายสามารถใช้เทคนิ คทัว่ ไป
หรื อ เฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อ ปั ญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึ งพัฒนา
ข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนิ นการ
โครงการสาคัญ หรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิ คการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ซ่ ึ งขยายองค์ความรู ้หรื อ
แนวทางการปฏิบตั ิในวิชาชีพที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
ง) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพ
ได้ดว้ ยตนเองสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้ มีความรับผิดชอบ
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ในการดาเนิ นงานของตนเอง และร่ วมมื อกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ โต้แย้งและปั ญหา
แสดงออกทัก ษะการเป็ นผู ้น าได้ อ ย่า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ปั ญหา สรุ ป ปั ญหาและเสนอแนะแก้ไ ขปั ญหาในด้านต่า ง ๆ สามารถสื่ อ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง
อย่างน้อยต้องเป็ น ดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนในเชิงวิชาการ
และวิชาชี พได้ ในกรณี ที่ปัญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรื อ ข้อ มูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิไ ม่
เพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของค่านิ ยมและหลักการที่ดี
แสดงออกหรื อ สื่ อ สารข้อ สรุ ป โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ริ เ ริ่ ม การยกปั ญ หาทาง
จรรยาบรรณที่ มี อ ยู่เ พื่อ การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ส่ ง เสริ ม ผูอ้ ื่ น อย่า งจริ ง จัง ในการใช้
วิจารณญาณที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
แสดงภาวะผูน้ าในการส่งเสริ มความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวาง
ขึ้น
ข) ด้านความรู ้
มี ความรู ้อ ย่างลึ กซึ้ งและทันสมัยเกี่ ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งที่มีผลกระทบต่อ สาขาวิชา
ตระหนักถึงการดาเนิ นการวิจยั ในปั จจุบนั และทฤษฎี ที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของ
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แนวคิดซึ่ งจะมี ผ ลต่อ ความเชื่ อ มั่นในการตัดสิ นใจอย่างมื อ อาชี พ มี ความรู ้และความเข้าใจใน
กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชา
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ซับซ้อน และใช้ความรู ้ทางการวิจยั
และการปฏิบตั ิล่าสุดในการพัฒนาและใช้วธิ ีการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี สามารถ
ริ เ ริ่ ม และวิเ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้อ นได้อ ย่า งเข้ม ข้น โดยรวบรวมและประเมิ น ค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากแหล่ งต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติ ดตามผลที่เกิ ด ขึ้นพร้อ มทั้งแปล
ความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็ นความรู ้ทวั่ ไปที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ใช้
ทักษะทางปั ญญาอย่างสม่าเสมอเมื่อต้องปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาชีพ
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ไ ด้อ ย่างเป็ นอิ สระ และสามารถริ เริ่ มกิ จกรรมทาง
วิชาชีพในสาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิ จกรรมของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการประเมิ นผลและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยการประเมิ นวัตถุประสงค์ในการทางาน
และวางแผนสาหรับการปรับปรุ ง ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นและผูร้ ่ วมงานในการสนับสนุ นการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพสร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกความเป็ นผูน้ าในทาง
วิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่
สาคัญ
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ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก อย่างน้อย
ต้องเป็ น ดังนี้
ก) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนในบริ บท
ทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในกรณี ที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วย
หลักการที่มี เหตุผลและค่านิ ยมอันดีงาม แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อ สรุ ปของปั ญหาโดยคานึ งถึ ง
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ ริ เริ่ ม ชี้ ให้เห็ นข้อ บกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ใน
ปั จจุบ ัน เพื่อ ทบทวนและแก้ไ ข สนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้ผูอ้ ื่ นใช้ดุล ยพินิจทางด้านคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น แสดงออกซึ่ ง
ภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทางานและใน
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ข) ด้านความรู ้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้และลึกซึ้งในองค์ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เป็ นรากฐาน มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญ
ที่จะเกิ ดขึ้น รู ้เทคนิ คการวิจยั และพัฒนาข้อ สรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อ ย่างชาญฉลาด
สาหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ
ที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า
ค) ด้านทักษะทางปั ญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิ คการแสวงหาความรู ้
ในการวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ด้วยวิธีการใหม่ ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู ง
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สามารถออกแบบและดาเนิ น การโครงการวิจ ัยที่ สาคัญในเรื่ อ งที่ซับ ซ้อ นที่ เกี่ ย วกับการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพอย่างมีนยั สาคัญ
ง) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถ
วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเอง
และองค์กรได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ สร้างปฏิ สัม พันธ์ใ นกิ จ กรรมกลุ่ มอย่า งสร้ างสรรค์ และ
แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
จ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้ง
ในรู ป แบบที่เ ป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการผ่า นสิ่ ง ตี พิม พ์ท างวิชาการและวิช าชี พ รวมทั้ง
วิทยานิ พนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.4.5.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี )
ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ที่ 1 อนุ ป ริ ญ ญา (3 ปี ) โดยทัว่ ไปจะมี ความรู ้
ความสามารถอย่างน้อย คือ มีความรู ้เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง หลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในสาขา/
สาขาวิชาที่เรี ยนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีความสามารถในการ
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสื บค้น เพื่อ ใช้ในการแก้ไ ขข้อ ขัดแย้งและปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับสาขา/สาขาวิชาที่เรี ยนและ/หรื อการทางาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางที่ดีในการ
แก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่ งการวิเคราะห์ มีความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผล
ข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อสรุ ปทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน โดยการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม และมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรี ยน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณฑิตสามารถคิดและแสดงออกอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ใน
การทางานร่ วมกับกลุ่มหรื อทีมงานอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ สามารถยอมรับข้อจากัด
ในความรู ้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนาความรู ้ที่มีจากัดมาใช้ในการวิเคราะห์และตีความ
พร้อมที่จะแสวงหาความรู ้ /คาแนะนาจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมเมื่ อจาเป็ น มีความคิดริ เริ่ มในการ
วางแผนเพือ่ เพิม่ พูนความรู ้และทักษะของตน และสามารถแยกแยะผลการกระทาที่กระทบต่อผูอ้ ื่น
และใช้หลักการด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประเมินการกระทาของตน พร้อมรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเองหรื อของกลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถ
อย่างน้อย คือ มีความรู ้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็ นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถที่จะตรวจสอบปั ญหาที่ซับซ้อนและ
พัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้ งของตนเองและความรู ้
จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย มีความสามารถในการค้นหา การ
ใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจน
การเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่ อผลการวิเคราะห์ต่อผูร้ ับข้อมู ลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ ในกรณี
ของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสาคัญคือ ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในวิชาชีพนั้น ๆ และในกรณี ของหลักสู ตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิในวิชาชีพ สิ่ งสาคัญคือ
ความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจยั ต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสาคัญของการวิจยั ในการขยายองค์ความรู ้ในสาขา/
สาขาวิชา
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณฑิตมีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์
ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
ไปปฏิบตั ิได้ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อ ใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์ อื่น ๆ สามารถพิจารณา
แสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรื อวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของ
ธรรมชาติของความรู ้ในสาขาวิชาของตน มีส่วนร่ วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้
ทันสมัย และเพิม่ พูนความรู ้และความเข้าใจของตนอยูเ่ สมอ และมีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบสู ง
ทั้งในบริ บททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 3 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต โดยทัว่ ไปจะมี ความรู ้
ความสามารถอย่างน้อย คือ มีความรู ้ระดับสู งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาทั้งด้านวิชาการหรื อวิชาชีพเป็ นอย่างมาก มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและการ
ปฏิบตั ิได้อย่างสร้างสรรค์ในการวางแผนและการวิจยั ด้วยความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชา มีความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเทคนิ คเชิง
วิเคราะห์อื่น ๆ ในการค้นคว้าและรายงานผลเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ด้วยปากเปล่า ด้วยการเขียน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อสื่ อสารกับผูฟ้ ั ง
ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพและชุมชน และมีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสู งเพื่อรับภาระ
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณ ฑิ ต สามารถน าความรู ้ ใ นภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ทั้ง ในและนอก
สาขาวิชามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปั ญหาใหม่ ๆ แสดงออก
ซึ่ งภาวะผูน้ าที่มี ประสิ ทธิภาพในการริ เริ่ มดาเนิ นการเรื่ องสาคัญ ๆ ในที่ทางานและในชุมชนโดย
คานึงถึงผูอ้ ื่นและสอดคล้องกับค่านิยมและหลักแห่งจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในทางบวก
ต่อผูอ้ ื่น มีภาวะผูน้ าในการดารงชีวิตในวงวิชาชีพและชุ มชนและมีส่วนร่ วมและช่วยในการริ เริ่ ม
วางแผนให้ผอู ้ ื่น เพือ่ ให้ผคู ้ นเหล่านั้นมีพฒั นาการที่ทนั ต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของตน
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ระดับ 4 ปริญญาโท
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 4 ปริ ญญาโท โดยทัว่ ไปจะมี ความรู ้ความสามารถ
อย่างน้อย คือ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุ ดในระดับแนว
หน้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ ต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชา มีความรอบรู ้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจยั เพือ่ ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงเพื่อ
ใช้ในวิชาการหรื อการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดาเนิ นการวิจยั ที่สาคัญหรื อ
ทาโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ มี ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจยั
และพัฒนาการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน
ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีความสามารถใน
การสื่ อถึ งผลการศึกษาค้น คว้าและการวิจยั โดยการเผยแพร่ ในรู ปแบบของสื่ อ ต่าง ๆ ต่อ กลุ่ ม
นักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าปั ญหาทางวิชาการหรื อ วิชาชี พที่ซับซ้อ นอย่า ง
สม่าเสมอ สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทกั ษะเหล่านี้ ได้ใน
สถานการณ์ที่จาเป็ นได้แม้ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหานั้น ๆ สามารถแสดงออกอย่าง
เป็ นอิสระในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สามารถติดตามและกระตือรื อร้นในการ
สนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ นรู ้จกั ประยุกต์ใช้ดุ ล ยพินิ จอย่า งมี คุณธรรมและจริ ย ธรรมอันเหมาะสมในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับปั ญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ค่านิ ยม มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และมีภาวะผูน้ าในการให้
โอกาสและสนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 5 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง โดยทัว่ ไปจะมี
ความรู ้ค วามสามารถอย่า งน้อ ย คื อ มี การประยุกต์ใช้ค วามรู ้ที่ ท ันสมัยและใช้ความเข้าใจอย่า ง
ถ่องแท้จากผลงานวิจยั ที่มีอยูใ่ นการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้ มีการ
ประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อย่างเหมาะสมใน
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การจัดการกับประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและการให้คาแนะนาของ
ตนเอง การมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นเพื่อดารงไว้
และขยายองค์ความรู ้ ประสบการณ์ในวิชาชี พของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูน้ าและ
สนับสนุนการพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างเข้มแข็ง
ในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ซับซ้อนและมีความ
ละเอียดอ่อนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและใช้ความเข้าใจผลงานวิจยั ที่มี
อยูอ่ ย่างถ่ องแท้ในการวิเคราะห์และแก้ไ ขปั ญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้ สามารถประสาน
ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อย่างเหมาะสมในการจัดการ
กับประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและการให้คาแนะนาของตนเอง
มีกิจกรรมของตนเองและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของกลุ่มที่จดั ขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อดารงไว้และขยาย
องค์ความรู ้ และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น แสดงภาวะผูน้ าและสนับสนุ น
การพัฒนาผูร้ ่ วมงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง และมีการติดตามและส่ งเสริ มผูอ้ ื่นอย่างจริ งจังในการ
ประยุก ต์ใ ช้ก ารวิ นิ จ ฉั ย อย่า งมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่ อ จัด การกั บ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและ
ละเอียดอ่อนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางค่านิยม
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก โดยทัว่ ไปจะมีความรู ้ความสามารถ
อย่างน้อ ย คือ มี ความเข้าใจอันถ่อ งแท้ในองค์ความรู ้ระดับสู งและการวิจยั ในสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพ มี ความคุ น้ เคยกับประเด็นปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปั ญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในปั จจุบนั และต่อ
ข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับกันอยูแ่ ล้ว มีการศึกษาค้นคว้าระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎี
และการวิจยั ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้และแปลความหมายขององค์ความรู ้
ใหม่ ทางการวิจยั ที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรื อ การใช้ทฤษฎี และการวิจ ัยที่ก่อ ให้เกิ ด
คุ ณ ประโยชน์ ที่ สาคัญ ต่ อ การปฏิบ ัติใ นวิช าชี พ มี ความเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ในเทคนิ ค การวิจ ัย ที่
สามารถประยุก ต์ใช้ในสาขาวิช าที่ ศึกษา และมี ค วามสามารถในการรวบรวมผลการวิจยั จาก
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วิทยานิ พนธ์ หรื อจากรายงานผลของโครงการและจากสิ่ งตีพิมพ์หรื อสื่ อต่าง ๆ ที่อา้ งอิงได้ในวง
วิชาการหรื อวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ระดับสูงและ/หรื อความเข้าใจในวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาความรู ้และการปฏิบตั ิในสาขาวิชาชีพของตนให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น และให้การสนับสนุ นอย่าง
เต็ม กาลังเพื่อ พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าใน
สาขาวิชาของตนในการแก้ไขปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุ ปต่อกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถจัดการกับ
ปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ซับซ้อนในบริ บทของวิชาการหรื อวิชาชีพได้มนั่ คงและรวดเร็ ว มีความคิด
ริ เ ริ่ ม ใ น ก า ร ห า ท า ง เ ลื อ ก ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
2.4.5.2 ปั จจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้ของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ล ะด้านเกิ ดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น
การบรรลุผลสาเร็ จในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การ
สอนที่เหมาะสมกับรู ปแบบต่าง ๆ ของการเรี ยนรู ้ รวมทั้งมีการประเมินประสิ ทธิผลของกลยุทธ์การ
สอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่ อง ปั จจัยดังกล่ าวจะเป็ นสัดส่ วนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันฯ เพื่อ ให้ม ั่นใจว่าปั จจัยสู่ ความสาเร็ จเหล่ านี้ เป็ นที่เข้าใจของคณาจารย์ผูเ้ กี่ยวข้อง และ
นาไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยปั จจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ในแต่ละด้าน มีดงั นี้
ก) การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนาด้านนี้ เกี่ ยวข้อ งกับการผสมผสานความรู ้เกี่ ยวกับพฤติกรรมที่
เหมาะสมและปฏิ บ ัติต นอย่า งถู ก ต้อ งตามกาลเทศะ ทัศ นคติ และวุฒิ ภาวะในการตัดสิ น ใจ
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรม
ของตนเองและของผูอ้ ื่ นในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน การอภิปรายเป็ นกลุ่มในเรื่ องความขัดแย้งทาง
ความคิดอย่างง่ายและที่ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาเห็นค่านิ ยมของตนเองได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทัว่ ไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็ นแนวทางกาหนดพฤติกรรมของตนเอง
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หลักในการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นไปได้ต่าง ๆ รวมถึง
สถานการณ์ที่นกั ศึกษาจะต้องเผชิญในชีวติ ภายหน้าและในการทางาน แม้วา่ ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้ อาจ
ถูกจัดเป็ นรายวิชาใดวิชาหนึ่ งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริ ม การพัฒนาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ข) การแสวงหาความรู ้
ปั จจัยสาคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระในการเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เพิม่ ขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้ อหา
ที่จดั ไว้น้ นั และเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนามาใช้
การใช้เครื่ องมือช่วยจาและการทบทวนเนื้ อหาที่สาคัญเป็ นระยะ ๆ จะช่วยให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลนั้น
จะอยูใ่ นความทรงจาได้ในระยะยาว
ค) การพัฒนาทักษะทางปั ญญา
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทาง
ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้นตอนตาม
แผนที่วางไว้และต้องฝึ กปฏิบตั ิในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
ได้ใ ช้ในอนาคตเพื่อ ช่ ว ยในการถ่ า ยทอดความรู ้แ ละนาไปใช้ใ นสถานการณ์ ต่า ง ๆ ตามความ
เหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกาหนดและใช้ทกั ษะทางปั ญญาในการแก้ไขปั ญหาที่ไม่
คาดคิดมาก่อน จาเป็ นต้องมีการทางานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิ ดโดยให้ความช่วยเหลือในการ
จาแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจเพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิด
และแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควรถูกฝึ กให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของ
ตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ ๆ ที่ทา้ ทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเอง
เมื่อต้องแก้ไขประเด็นปั ญหาในลักษณะต่าง ๆ
ง) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปั จจัยสู่ความสาเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับ
ข้อมูลป้ อนกลับต่อผลการทางานที่สร้างสรรค์ ข้อมูลป้ อนกลับดังกล่าวจะมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดถ้า
นักศึกษาได้วเิ คราะห์พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเป็ นหลักใน
การแสดงพฤติกรรมของตนเอง การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสาหรับการเรี ยนรู ้
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อย่างต่อเนื่ องจาเป็ นต้องมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุน้ ความสามารถเหล่านั้น
ด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่กา้ วหน้าขึ้นตามลาดับ
จ) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปั จจัยสู่ความสาเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นลาดับขั้นตอน
ตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุ งทักษะที่จาเป็ นทางด้าน
การคานวณอย่างง่าย ๆ แก่นักศึกษา เพื่อปรับปรุ งทักษะที่จาเป็ นทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่าย ๆ และ
การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร นัก ศึก ษาที่ เ ข้าเรี ย นในระดับ อุ ด มศึก ษาอาจมี
ความสามารถต่างกันในการใช้ทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่ อ สาร ซึ่ งบางคนต้อ ง
ได้รับการสอนเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่ วมกับการฝึ กปฏิบตั ิ และควรให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลาดับ
2.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2553)
เปิ ดทาการจัดการเรี ยนการสอน เมื่อปี การศึกษา 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2.5.1 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.5.1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ก ารประยุก ต์ใ ช้
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เพือ่ เป็ นนักคอมพิวเตอร์แอนิเมชันที่มีความสามารถ ความรู ้ ความเข้าใจ ใน
การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังคาขวัญที่ว่า “นวัตกรรม
ล้ าเลิศ สร้างสรรค์เทคโนโลยี นาหน้าสู่สากล”
2.5.1.2 วัตถุประสงค์
ก) เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และสามารถนาองค์ความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ท้งั ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ข) เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีทกั ษะ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันอย่างสากล
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ค) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
รู ้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ง) เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศาสตร์
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
จ) เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญเพียงในการประกอบอาชี พเมื่อสาเร็ จ
การศึกษา หรื อศึกษาในขั้นสูงต่อไปทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
ฉ) เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.5.1.3 การพิจารณาและวางแผนหลักสูตร
ในการวางแผนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันได้
ดาเนินการพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจาแนกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
ก) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ จ าเป็ นต้อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยูก่ บั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้อย่าง
เป็ นระบบ ทั้ง การพัฒ นาหรื อ การสร้ า งองค์ค วามรู ้ รวมถึ ง การน าเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้ าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนกลยุท ธ์ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ รวมทั้ง เป้ าหมายยุท ธศาสตร์ ข องกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010 Conceptual Framework) ที่
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ งต้องใช้บุคลากรทางคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันที่มีคุณภาพ
เป็ นจานวนมากเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาประเทศ
ข) การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จาเป็ นในการวางแผนหลักสู ตรได้
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปั จจุบนั ประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ งประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
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ขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพือ่ สุขภาพ และการให้บริ การด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การแพทย์พน้ื บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผูส้ ูงอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการ
นาคอมพิวเตอร์ แ อนิ เ มชัน มาสนับ สนุ น การพัฒนาภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ของไทยและน ามาสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็อาจเป็ นภัย
คุ กคามในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย้า ยแรงงานที่มี ฝีมื อ และทักษะไปสู่ ประเทศที่ มี ผ ลตอบแทนสู ง กว่า
ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ ตช่วยในการแพร่ ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนนั้น ทาให้การ
ดูแลและป้ องกันเด็กและเยาวชนจากค่านิ ยมที่ไม่พึงประสงค์เป็ นไปอย่างลาบากมากขึ้น ตลอดจน
ปั ญหาการก่อ การร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลาย
รู ปแบบ จึงจาเป็ นต้องให้ความรู ้ ทักษะและจริ ยธรรมที่ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้งการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัย
กาลังศึกษา
การส่ งเสริ ม การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันเป็ นกลไกด้านหนึ่ งของการขับเคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ “ความรอบรู ้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
และเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริ มสร้างศีลธรรม
และสานึ กในคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนิ นชี วิตด้วยความเพียร อันจะเป็ น
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
2.5.2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน มีกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะบบอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติท้ งั 5 ด้าน คื อ ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ก) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ในสัง คมอย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่ อ ส่ วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่
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เกี่ยวข้อ งกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็ จทางธุรกิ จ ผูพ้ ฒั นาและ/
หรื อผูป้ ระยุกต์โปรแกรมจาเป็ นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพใน
สาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ เพื่อ ให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อ มกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์
ต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ ดังนี้
การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
การมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
การมีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แ อนิ เ มชัน ต้อ งมี วิช า
เกี่ ยวกับจริ ย ธรรมและกฎหมายคอมพิว เตอร์ เ ป็ นวิชาบังคับ อาจารย์ที่ส อนต้อ งจัดให้มี ก ารวัด
มาตรฐานในด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่ งไม่ จาเป็ นต้อ งเป็ นข้อสอบ อาจใช้การ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไ ม่ผ่าน
เกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพือ่ สังคมเพิม่ ก่อนจบการศึกษา
ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน กาหนดให้มี
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อ เป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์
โดยต้อ งไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อ ลอกการบ้านของผูอ้ ื่ น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์
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ผูส้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู ้จกั เคารพทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อ สังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม สามารถท าได้โ ดย
ทาการประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่ม อบหมาย และ การร่ วมกิ จกรรม ทาการประเมิ น จากการมี วินัย และความพร้ อ มเพรี ย งของ
นัก ศึ กษาในการเข้า ร่ วมกิ จกรรมเสริ มหลัก สู ต ร ท าการประเมิ น จากปริ ม าณการกระท าทุ จ ริ ต
ในการสอบและทาการประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.5.2.2 ด้านความรู ้
ก) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็ นสิ่งที่นกั ศึกษาต้องรู ้เพือ่ ใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
การมี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การและทฤษฎี ที่ ส าคัญ ในเนื้ อ หาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อประเมิ นระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
การมีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ให้เล็งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การมีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
การบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันใช้ กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้โดยใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ เน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฎิบตั ิตามสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้ง นี้ ให้เ ป็ นไปตามลัก ษณะของรายวิช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิช านั้น ๆ
นอกจากนี้ ควรจัดให้มี ก ารเรี ย นรู ้จ ากสถานการณ์ จ ริ งโดยการศึ กษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถท าได้
โดยทาการประเมิ นจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน การประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทา การประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นาเสนอ การประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรี ยนและการประเมินจากรายงานของผูป้ ระกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึ กงานหรื อทาสหกิจศึกษา
2.5.2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ก) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้
เมื่ อ จบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็ นต้อ งได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อ มกับ
คุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้น
ให้นักศึกษาคิดหาเหตุ ผล เข้าใจที่ม าและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือ่ ให้เกิดทักษะทาง
ปั ญญา ดังนี้
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
การสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันใช้กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญาโดยการยกตัวอย่างกรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การอภิปรายกลุ่มและการให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ด้านทักษะทางปั ญญาสามารถทาได้โดย
การออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่ม
คาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไ ม่
รู ้จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้
นักศึกษาไปเรี ยนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
การสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
การใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
การเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อ มทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
การมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันใช้ กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใช้การ
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สอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็ นกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น ข้าม
หลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมู ลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ี ประสบการณ์ ซึ่ งมีความ
คาดหวัง ในผลการเรี ย นรู ้ ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ คือ การทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี การมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป และการมีภาวะผูน้ า
ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบสามารถทาได้โดยการประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
ในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5.2.5

ด้า นทักษะในการวิเคราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี

สารสนเทศ
ก) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมี ทกั ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้นต่า คือ มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนออย่างเหมาะสม และสามารถใช้
สารสนเทศรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่ อ สารนี้ สามารถท าได้ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ปั ญหา วิ เ คราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพของวิธี แ ก้ปั ญ หา และให้น าเสนอแนวคิ ด ของการแก้ปั ญ หา ผลการวิ เ คราะห์

40

ประสิ ทธิภาพ ต่อนักศึกษา ในชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิ งวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ ม
นักศึกษา
ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาได้โดยการประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์และ
สถิติ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึ งข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรี ยน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ทางด้า นคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณที่ มุ่ ง ศึ ก ษาความคาดหวัง ของสถาน
ประกอบการที่มีต่อ คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันตามกรอบ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการค้นคว้า ศึกษา
ทฤษฏีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อกาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนิ นงานวิจยั โดยสามารถจาแนก
ขั้นตอนการดาเนินงานได้ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน โดยมีประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 29,405 แห่ง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย ผูว้ ิจยั ทาการกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่ทราบจานวนประชากร (Finite Population) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2551)
สูตร n
=
N
1 + N(e)2
เมื่อ n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั
e
=
ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
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จากการคานวณโดยวิธีการข้างต้น ทาให้ผู ้วิจยั ทราบถึงขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ผูว้ ิจยั ต้อ ง
ทาการศึกษา คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน จานวน 395 แห่ ง จากกลุ่ ม
ประชากร จานวน 29,405 แห่ง และสามารถยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างได้
เท่ากับ 5%
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
ศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ สถานประกอบการที่มีการ
ท างานเกี่ ย วข้อ งกับ ด้า นแอนิ เ มชัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้า นการ
ประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการประเมิน
ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน ตามกรอบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งมีรายละเอียดขั้นตอนการ
จัดทา ดังนี้
3.2.1 การสร้างแบบสอบถาม
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ คาถามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั เป็ นหลัก
คือ เพื่อ ศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อ ต่อ คุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ทางด้า นคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน โดยมุ่ ง เน้น ตั้ง ประเด็ น ค าถามที่ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.2.2 การกาหนดรู ปแบบข้อคาถาม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทของสถานประกอบการ/หน่ วยงาน
สถานะของผูต้ อบแบบประเมิน
ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ท างด้านคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชันที่ส ถาน
ประกอบการคาดหวัง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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3.2.3 เนื้อหาและข้อคาถาม
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูล ที่เป็ นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) จานวน 395 ชุด เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
สามารถจาแนกเนื้อหาและข้อคาถามของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประเภทของสถานประกอบการ/
หน่วยงาน และสถานะของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมิ นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน สามารถจาแนกเป็ น 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม มีขอ้ คาถามจานวน 7 ข้อ
ด้านความรู ้ มีขอ้ คาถามจานวน 8 ข้อ
ด้านทักษะทางปั ญญา มีขอ้ คาถามจานวน 4 ข้อ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีขอ้ คาถามจานวน 6 ข้อ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ขอ้
คาถามจานวน 4 ข้อ
เกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับ มีความหมาย คือ
5
หมายถึง
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
อยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
อยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
อยูใ่ นระดับน้อยมาก
การแปลความหมาย มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความคาดหวังมากที่สุด
มีระดับความคาดหวังมาก
มีระดับความคาดหวังปานกลาง
มีระดับความคาดหวังน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีระดับความคาดหวังน้อยที่สุดและควรปรับปรุ ง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด ผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อ ย่างอิ ส ระ ทั้งในเชิ ง ข้อ ปั ญ หา ข้อ เสนอแนะ และข้อ คิ ด ที่ มีต่ อ
คุณลักษณะผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านแอนิเมชัน
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจยั นาไปทดสอบหาความเที่ยงตรงและหา
ความเชื่อมัน่ ดังนี้
3.3.1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ศึกษาเอกสารและทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องนาเสนอที่
ปรึ กษางานวิจยั เพือ่ ตรวจสอบ
3.3.2 การหาความเที่ย งตรง โดยน าแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ไปเสนอต่อ ที่ป รึ ก ษา
งานวิจ ัย เพื่อ ท าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของค าถามในแต่ ล ะข้อ ว่า ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้งนี้หรื อไม่ หลังจากนั้นก็นามาแก้ไขปรับปรุ งเพือ่ ดาเนินการในขั้นต่อไป
3.3.3 นาแบบสอบถามฉบับที่แก้ไข ปรับปรุ งเรี ยบร้อย ไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดสอบซึ่ งไม่ใช่
กลุ่ มตัวอย่างของงานวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยการหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient: ɑ) โดยกาหนดให้แบบทดสอบที่มีค่า ɑ = 0.7 ขึ้นไป เป็ นแบบทดสอบที่มีค่า
ความเชื่อมัน่ เป็ นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ แบบสอบถามงานวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน มีค่าความเชื่อมั่น (ɑ) เท่ากับ 0.71 ซึ่ งถื อเป็ น
แบบสอบถามที่มีระดับความเชื่อมัน่ สูง
3.3.4 นาแบบสอบถามที่ผา่ นกระบวนการดังกล่าวมาจัดพิมพ์ เพือ่ นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจยั ต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยมีกระบวนการ ดังนี้
3.4.1 ส่งหนังสือขอความร่ วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ งานวิจยั ไปยังสถานประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
3.4.2 ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
ตามการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในข้างต้น
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3.4.3 นาข้อมูลไปวิเคราะห์และแปลผล เพื่อทาการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ
3.5 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความความคาดหวัง ของสถาน
ประกอบการที่มีต่อมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จาแนกเป็ น 2 ส่วนคือ
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติเชิงพรรณนา กล่าวคือ ในกรณี ที่
เป็ นข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical Data) วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงอัตราร้อยละ และในกรณี ที่เป็ น
ข้อมูลเชิงตัวเลข (Numerical Data) วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงอัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.5.2 การวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีตอ่ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
การวิเ คราะห์ค วามคาดหวังของสถานประกอบการที่ มี ต่อ คุ ณ ลัก ษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึก ษาทางด้า นแอนิ เ มชันตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ เป็ นการคานวณจากผลรวมของคะแนน
เกี่ยวกับข้อคาถาม ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบจัดช่วง 5 ระดับ จะนาเสนอการอธิบายโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเ คราะห์ ความต้อ งการของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึก ษาทางด้านแอนิ เมชันตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ สามารถวิเคราะห์จากการจัด ลาดับความ
ต้องการ และนาเสนอในรู ปแบบสถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุ ณลักษณะของผู ้ส าเร็ จการศึ กษาทางด้ านคอมพิ วเตอร์ แอนิ เมชัน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้ า น ทั ก ษ ะ
ทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการจานวน 395 แห่ ง ซึ่ งสามารถนาเสนอผลการศึกษา
ข้อมูล เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
4.3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั เรื่ องความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน สามารถจาแนกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังตารางที่ 4-1
ถึง ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ (N = 395)
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
215
180
395

ร้ อยละ
54.4
45.6
100
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ตารางที่ 4-2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ (N = 395)
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
135
160
61
39
395

ร้ อยละ
34.2
40.5
15.4
9.9
100

ตารางที่ 4-3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด (N = 395)
ต่ากว่าปริ ญญา
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ปริ ญญาโท/เทียบเท่า
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
78
179
118
20
395

ร้ อยละ
19.7
45.3
29.9
5.1
100

ตารางที่ 4-4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทของสถานประกอบการ/
หน่วยงาน
ประเภทของสถานประกอบการ/หน่ วยงาน
(N = 395)
ส่วนราชการ
หน่วยงานในกากับของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
สมาคม/มูลนิธิ หรื อองค์กรอิสระ
อื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

71
20
40
195
44
25
395

18
5.1
10.1
49.4
11.1
6.3
100
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ตารางที่ 4-5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานะของผูต้ อบแบบประเมิน
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน (N = 395)
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด
หัวหน้าหน่วยงาน
พนักงาน/ทีม
อื่น ๆ
รวม

จานวน
48
112
184
51
395

ร้ อยละ
12.2
28.4
46.6
12.9
100

จากตารางที่ 4-1ถึง 4-5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามความความหวังที่มีต่อ
คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จทางการศึกษาทางด้านแอนิ เมชัน จานวน 395 ราย จาแนกเป็ นเพศชาย 215
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.4 เพศหญิง 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.6
จาแนกตามจาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีอ ายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุดจานวน
160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2
ช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4 และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.9 ตามลาดับ
จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
มีจานวนมากที่สุด 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท/เทียบเท่า จานวน
118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.9 ระดับต่ากว่าปริ ญญา จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และระดับ
ปริ ญญาเอกจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.1 ตามลาดับ
จาแนกตามประเภทของสถานประกอบการ/หน่ วยงาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั เป็ น
หน่วยงานของเอกชนมากที่สุด จานวน 195 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.4 รองลงมา คือ หน่ วยงานส่ วน
ราชการ จานวน 71 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18 สมาคม/มูลนิ ธิหรื อองค์กรอิสระ จานวน 44 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 11.1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.1 หน่ วยงานอื่น ๆ จานวน 25
ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และหน่วยงานในกากับของรัฐบาล จานวน 20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18
จาแนกตามสถานะของผูต้ อบแบบประเมิ น พบว่า ดารงตาแหน่ งพนักงาน/ทีม มากที่สุ ด
จานวน 184 ราย คิดเป็ นร้อยละ 46.6 รองลงมา คือ หัวหน้าหน่ วยงาน จานวน 112 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 28.4 ดารงตาแหน่ งอื่น ๆ จานวน 51 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.9 และดารงตาแหน่ งผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุด จานวน 48 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.2 ตามลาดับ

49
4.2 ความคิดเห็ นของผู้ ประเมินเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็ จการศึ กษา
ทางด้ านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
ในการวิจยั เรื่ องความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามารถจาแนกผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังออกเป็ น 5 ด้าน
คือ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-6 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
รายการประเมิน
1. การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม
เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ตต่อการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2. การมีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและต่อส่ วนรวม
3. การมีภาวะความเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. การเคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นในการ
วิจารณ์ผลงาน/การทางานได้
5. การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและหน่วยงาน
6. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การสร้างทางแอนิเมชันต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7. การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสาย
งานด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความคาดหวัง
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
4.49
0.56
มาก

ลาดับความ
ต้ องการ
1

4.26

0.77

มาก

3

4.10

0.88

มาก

7

4.27

0.58

มาก

5

4.06

0.74

มาก

4

4.25

0.59

มาก

6

4.35

0.71

มาก

2

4.25

0.39

มาก
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ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ที่ 4-6 โดยผลการวิเ คราะห์ความความหวังอยู่ใ นระดับมาก ได้แก่ การตระหนักในคุ ณค่าและ
คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่ อ สัตย์สุจริ ต ต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.54 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) การมี จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ
ทางสายงานด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.71) การเคารพสิ ทธิและรับฟั งความคิดเห็น ในการวิจารณ์ผลงาน/การทางานได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) การมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและต่อส่ วนรวม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.77) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างทางแอนิ เมชัน ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) การมีภาวะความเป็ นผูน้ า
สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) การเคารพกฎระเบียบและข้อ บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
หน่ ว ยงาน (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.06 และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.74) ตามล าดั บ
ผลการจัด ลาดับความต้อ งการด้า นการพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ยธรรมสามารถเรี ย งลาดับจากความ
ต้องการมากไปน้อยได้ ดังนี้ การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่ อสัตย์
สุ จริ ตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทางสาย
งานด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การมีวินัย ตรงต่อเวลา และมี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและต่อส่ วนรวม การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและหน่ วยงาน
การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวิจารณ์ผลงาน/การทางานได้ การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างทางแอนิเมชันต่อบุคคลองค์กรและสังคม และการมีภาวะความ
เป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านความรู ้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-7 โดยผลการ
วิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อ
ประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนดในการสร้างงาน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวฒั นาการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และการนาไปประยุกต์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) การศึกษาพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) การมีความรู ้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ
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ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.01 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.82) การบู รณาการความรู ้ ท างด้า น
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน กับความรู ้ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.97 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) การมี ความรู ้ในแนวกว้างทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน เพื่อ ให้
เล็งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.71) การมี ป ระสบการณ์ ใ นการพัฒ นาและ /หรื อ การประยุก ต์
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.81) ตามลาดับ ผลการจัดลาดับความต้องการด้านความรู ้ สามารถเรี ยงลาดับจาก
ความต้องการมากไปน้อยได้ ดังนี้ การศึกษาพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
อย่างต่อเนื่อง การมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน การบูรณาการความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน กับความรู ้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง การมี ความรู ้ในแนวกว้างทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน เพื่อ ให้เล็งเห็ นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ ง
และ/หรื อประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนดในการ
สร้างงาน การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
และการนาไปประยุกต์ การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา และการมีประสบการณ์
ในการพัฒ นาและการประยุก ต์ซ อฟต์แ วร์ ใ นการสร้ า งงานทางด้า นคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน
ตามลาดับ
ตารางที่ 4-7 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านความรู ้
ระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
1. การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ 4.12
0.61
มาก
ทฤษฎี ที่ ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
แอนิเมชัน
2. การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้า ใจและอธิ บ ายความ
ต้อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ง ประยุก ต์ค วามรู้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา

4.01

0.82

มาก

ลาดับความ
ต้ องการ
2
7
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ระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
3. การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อ 4.29
0.56
มาก
ประเมิ น ระบบ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนดในการสร้างงาน
4. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวฒั นาการทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน และการ
นาไปประยุกต์
5. การศึกษาพัฒนาความรู้ ความชานาญทาง
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง
6. การมีความรู้ในแนวกว้างทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. การมีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ ในการสร้างงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
8. การบูรณาการความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเฉลี่ยรวม

ลาดับความ
ต้ องการ
5

4.20

0.48

มาก

6

4.16

0.68

มาก

1

3.94

0.71

มาก

4

3.75

0.62

มาก

8

3.97

0.81

มาก

3

4.06

0.45

มาก

ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านทักษะทางปั ญญาสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-8 โดยผล
การวิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสรุ ปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) การศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไ ขปั ญหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.81) และการสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาในการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.80) ตามลาดับ ผลการจัดลาดับความต้องการด้านทักษะทางปั ญญาสามารถเรี ยงลาดับจากความ
ต้องการมากไปน้อยได้ ดังนี้ การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการในการ
พัฒนางานได้อย่างชัดเจน การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์
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แอนิ เมชัน ได้อ ย่างเหมาะสม การสรุ ปความคิดอย่างมี วิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ และการ
สื บค้น ตีความ และประเมิ นสารสนเทศ เพื่อ ใช้ในการแก้ไ ขปั ญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันอย่างสร้างสรรค์ ตามลาดับ
ตารางที่ 4-8 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านทักษะทางปั ญญา
ระดับความคาดหวัง
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
1. การสรุ ปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ น 4.37
0.80
มาก
ระบบ
2. การสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันอย่างสร้างสรรค์
3. การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน
4. การประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชันได้อย่างเหมาะสม

ค่าเฉลี่ยรวม

ลาดับความ
ต้ องการ
3

4.05

0.80

มาก

4

4.34

0.71

มาก

1

4.22

0.81

มาก

2

4.24

0.38

มาก

ผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-9 โดยผลการวิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การ
สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ
ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.66) การมี ค วามรั บ ผิด ชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.96) การใช้ความรู ้ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มาชี้นาองค์กร/หน่วยงานในประเด็นที่
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) การให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในกลุ่ ม ทั้งในบทบาทของผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.06 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไ ข
สถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อ มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) และการมีความรับผิดชอบการ
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ท้ งั ของตนเองและทางวิช าชี พ ทางด้านคอมพิวเตอร์ แ อนิ เ มชัน อย่างต่ อ เนื่ อ ง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) ตามลาดับ ผลการจัด ลาดับความ
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ต้องการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสามารถเรี ยงลาดับจากความ
ต้อ งการมากไปน้อ ยได้ ดังนี้ การสื่ อ สารกับกลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม ที่ได้รับ
มอบหมาย การมี ความรับผิดชอบการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชี พทางด้า น
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน อย่างต่อเนื่ อง การใช้ความรู ้ในศาสตร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน มา
ชี้นาองค์กร/หน่วยงานในประเด็นที่เหมาะสม การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม และการให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผูน้ า ตามลาดับ
ตารางที่ 4-9 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ระดับความคาดหวัง
ลาดับความ
ต้ องการ
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
1. การสื่ อ สารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถ 4.34
0.66
มาก
1
สนทนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า
3. การใช้ความรู้ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน มาชี้นาองค์กร/หน่วยงานในประเด็นที่
เหมาะสม
4. การมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
5. การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ท้งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. การมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ท้งั ของ
ตนเองและทางวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง

ค่าเฉลี่ยรวม

4.06

0.72

มาก

6

4.15

0.93

มาก

4

4.20

0.96

มาก

2

3.93

0.72

มาก

5

3.80

0.96

มาก

3

4.08

0.52

มาก
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ตารางที่ 4-10 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความคาดหวัง
ลาดับความ
ต้ องการ
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
1. การมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยู่ใ น 3.98
0.82
มาก
1
ปัจจุบนั ต่อการทางานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
2. การสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการเลือกใช้
รู ปแบบของสื่ อในการนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
4. การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารการ
ออกแบบผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม

ค่าเฉลี่ยรวม

4.06

0.73

มาก

4

4.15

0.78

มาก

3

4.22

0.85

มาก

2

4.10

0.49

มาก

ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-10 โดยผลการวิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ น
ระดับมาก ได้แก่ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อ สารการออกแบบผลงาน การสร้างงานได้
อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) การสื่ อ สารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และการเลือกใช้รูปแบบของสื่ อ ในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) การสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหา
ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73)
และการมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมื อที่จาเป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทางานทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ตามลาดับ ผลการจัดลาดับ
ความต้องการด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเรี ยงลาดับจากความต้องการมากไปน้อยได้ดงั นี้ การมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มี
อยู่ในปั จจุบนั ต่อ การทางานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารการออกแบบผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
การเลื อ กใช้รูปแบบของสื่ อ ในการนาเสนอผลงานได้อ ย่า งเหมาะสม และการสามารถแนะน า
ประเด็นการแก้ไขปั ญหาต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ตามลาดับ
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สามารถแสดงผลการวิเ คราะห์ ความคาดหวังของสถานประกอบการที่ มีต่ อ คุ ณลักษณะ
บัณฑิตทางด้านแอนิ เมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติได้ดงั ตารางที่ 4-11
ทั้งทางด้าน ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39) ด้านความรู ้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) ด้านทักษะ
ทางปั ญญา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52)
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.49) โดยผลสรุ ปค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.14 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ซึ่งสรุ ปได้วา่ ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน อยูใ่ นระดับมาก และผลการจัดเรี ยงลาดับความ
ต้องการจากความคาดหวังมากไปน้อย สามารถแสดงการจัดเรี ยงได้ดังนี้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ความรู ้ ด้านการพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามลาดับ ดังตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 สรุ ปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ทางด้านแอนิเมชัน
ระดับความคาดหวัง
ลาดับความ
ต้ องการ
รายการประเมิน
S.D
เชิง
x
คุณภาพ
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
4.25
0.39
มาก
3
ด้านความรู ้
4.06
0.45
มาก
2
ด้านทักษะทางปั ญญา
4.24
0.38
มาก
1
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4.08
0.52
มาก
4
ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
4.10
0.49
มาก
5
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.14
0.36
มาก
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4.3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการสรุ ปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการวิจยั เรื่ องความคาดหวังของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน พบว่า
สถานประกอบการมีความคาดหวังและต้องการผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในการ
ใช้งานโปรแกรมเฉพาะเพือ่ ผลิตงานทางด้านแอนิ เมชันที่สอดคล้องกับการรู ปแบบเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดในยุคปั จจุบนั

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของสถาน
ประกอบการที่ มี ต่ อ คุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึ กษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุ ปผล
การศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 29,405 แห่ง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ สถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 395 แห่ง จากกลุ่มประชากร จานวน 29,405 แห่ง
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจ ัย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจ ัย เพื่อ ศึ ก ษาความคาดหวัง ของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ
คุ ณ ลัก ษณะของผูส้ าเร็ จ การศึ กษาทางด้า นคอมพิวเตอร์ แ อนิ เมชัน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน คือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม มาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ด้านความรู ้ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ด้านทักษะทางปั ญญา มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้นผลการศึกษาความคาดหวัง ของสถานประกอบการที่มี ต่อ คุ ณ ลัก ษณะของผู ส้ าเร็ จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน เป็ นผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 395 ราย จากกลุ่มประชากร จานวน 29,405 แห่ง
5.1.2 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามความความหวังที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จทางการศึกษาทางด้านแอนิเมชัน จานวน 395 ราย จาแนกเป็ นเพศชาย 215 คน เพศหญิง 180
คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-39 ปี มากที่สุดจานวน 160 คน รองลงมา คือ ช่วงอายุต่ากว่า 30
ปี จานวน 135 คน ช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 61 และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 39 คน มีคุณวุฒิ
การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี /เทีย บเท่า มี จานวนมากที่สุ ด 179 รองลงมา คือ ระดับปริ ญ ญาโท/
เทียบเท่า จานวน 118 ระดับต่ากว่าปริ ญญา จานวน 78 คนและระดับปริ ญญาเอกจานวน 20 คน
ทางด้านสถานประกอบการ/หน่วยงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นหน่วยงานของเอกชนมาก
ที่สุด จานวน 195 ราย รองลงมา คือ หน่ วยงานส่ วนราชการ จานวน 71 ราย สมาคม/มูลนิ ธิหรื อ
องค์กรอิสระ จานวน 44 ราย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 40 ราย หน่ วยงานอื่น ๆ จานวน 25 ราย
และหน่ วยงานในกากับของรัฐบาล จานวน 20 ราย การตอบแบบสอบถามของผูป้ ระเมิน พบว่า
ดารงตาแหน่งพนักงาน/ทีม มากที่สุด จานวน 184 ราย รองลงมา คือ หัวหน้าหน่ วยงาน จานวน 112
ราย ดารงตาแหน่งอื่น ๆ จานวน 51 ราย และดารงตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด จานวน 48 ราย
5.1.2.2 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
ในการวิจยั เรื่ อ งความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุ ณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านแอนิเมชันในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนา
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คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้าน
ด้านความรู ้ ผลการจัดเรี ยงลาดับความต้องการจากความคาดหวังมากไปน้อย สามารถแสดงการจัดเรี ยง
ได้ดังนี้ ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา ด้า นความรู ้ ด้า นการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม โดยผลการวิเคราะห์ความความหวังอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การตระหนักในคุ ณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การมี จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสายงานด้านคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน การเคารพสิ ทธิและรับฟั งความคิดเห็นในการวิจารณ์ผลงาน/การทางานได้ การมีวินัย
ตรงต่อ เวลา และมี ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและต่อ ส่ วนรวม การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างทางแอนิเมชันต่อบุคคลองค์กรและสังคม การมีภาวะ
ความเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ การเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและหน่ วยงาน ตามลาดับ การจัดลาดับความต้อ งการ
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสามารถเรี ยงลาดับจากความต้องการมากไปน้อยได้ ดังนี้ การ
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริ ตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสายงานด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การมี
วินัย ตรงต่อ เวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายและต่อส่ วนรวม การเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและหน่วยงาน การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นใน
การวิจารณ์ผลงาน/การทางานได้ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างทาง
แอนิ เมชันต่อ บุคคลองค์กรและสังคม และการมีภาวะความเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ ตามลาดับ
ด้านความรู ้ โดยผลการวิเคราะห์ความความหวัง อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การวิเ คราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกาหนดในการสร้างงาน การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการทางด้าน
คอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน และการน าไปประยุก ต์ การศึ ก ษาพัฒ นาความรู ้ ความช านาญทาง
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คอมพิวเตอร์แอนิ เมชันอย่างต่อ เนื่ อง การมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่
สาคัญในเนื้ อ หาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปั ญหา การบูรณาการความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันกับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การมีความรู ้ในแนวกว้างทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การมีประสบการณ์ในการพัฒนาและ /หรื อการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน ตามลาดับ การจัด ลาดับความต้องการ
ด้านความรู ้ สามารถเรี ยงลาดับจากความต้องการมากไปน้อยได้ ดังนี้ การศึกษาพัฒนาความรู ้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง การมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎี ที่ ส าคัญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เ มชัน การบู ร ณาการความรู ้ ท างด้า น
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันกับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมี ความรู ้ในแนวกว้างทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อ ประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อ กาหนดในการสร้างงาน การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวฒั นาการทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และการนาไปประยุกต์ การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิ บ ายความต้อ งการทางคอมพิว เตอร์ รวมทั้ง ประยุก ต์ค วามรู ้ ทัก ษะ และการใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา และการมีประสบการณ์ในการพัฒนาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ใน
การสร้างงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ตามลาดับ
ด้านทักษะทางปั ญญา โดยผลการวิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสรุ ป
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและ
ความต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันได้อย่างเหมาะสม และการสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาในการสร้า งงานคอมพิวเตอร์ แอนิ เ มชัน อย่า งสร้า งสรรค์ต ามลาดับ
การจัดลาดับความต้องการด้านทักษะทางปั ญญาสามารถเรี ยงลาดับจากความต้องการมากไปน้อยได้
ดังนี้ การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้อ งการในการพัฒนางานได้อ ย่าง
ชัดเจน การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันได้อย่าง
เหมาะสม การสรุ ปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ และการสื บค้น ตีความ และ
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ประเมิ น สารสนเทศ เพื่อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาในการสร้ า งงานคอมพิวเตอร์ แ อนิ เ มชัน อย่า ง
สร้างสรรค์ ตามลาดับ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผลการวิเคราะห์ความ
ความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย การใช้ความรู ้ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน มาชี้ นาองค์กร/หน่ วยงานใน
ประเด็นที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและ
ส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ง แสดงจุ ด ยืน อย่า งพอเหมาะทั้ง ของตนเองและของกลุ่ ม และการมี ค วาม
รับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันอย่าง
ต่อ เนื่ อ งตามล าดับ การจัดลาดับความต้องการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รั บ ผิด ชอบสามารถเรี ย งล าดับ จากความต้อ งการมากไปน้อ ยได้ ดัง นี้ การสื่ อ สารกับ กลุ่ ม คน
หลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การมีความรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย การมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั
ของตนเองและทางวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันอย่างต่อเนื่ อง การใช้ความรู ้ในศาสตร์
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน มาชี้ นาองค์กร/หน่ วยงานในประเด็นที่เหมาะสม การเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้งั ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม และการให้ความช่ วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าตามลาดับ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผล
การวิเคราะห์ความความหวังอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารการ
ออกแบบผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการเลือกใช้
รู ปแบบของสื่ อในการนาเสนอผลงานได้อ ย่างเหมาะสม การสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไ ข
ปั ญหาต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ และการมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ต่อ การทางานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน ตามลาดับ การจัดลาดับความต้อ งการด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรี ยงลาดับ
จากความต้องการมากไปน้อยได้ดงั นี้ การมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อ

63
การทางานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารการออกแบบ
ผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และการสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหา
ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ กษาความคาดหวังของสถานประกอบการที่ มี ต่ อคุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึ กษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติอนั เป็ นเครื่ องมื อ
ในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาสู่การปฏิบตั ิในสถานศึกษา
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อ เป็ นการประกันคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาในศาสตร์ ต่าง ๆ สามารถ
จาแนกผลการอภิปรายได้ดงั นี้
สถานประกอบการมีระดับความคาดหวังให้ผสู ้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมี
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยคาดหวังให้มี
การตระหนัก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละและซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ต่ อ การสร้ า งงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสูงเป็ นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับลาดับความ
ต้องการที่สถานประกอบการต้องการให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาพึงมีเป็ นลาดับที่หนึ่ ง นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการมี คาดหวังให้ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันมี จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพทางสายงานด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในการปฏิบตั ิงานมีระดับความคาดหวัง
สูงเป็ นอันดับที่สอง อันสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับลาดับที่ทางสถานประกอบการ
ต้องการให้ผสู ้ าเร็จการศึกษาทางด้านแอนิเมชันมีเป็ นลาดับที่สองเช่นกัน
ความคาดหวัง ที่ ส ถานประกอบการต้อ งการให้ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้า นคอมพิ ว เตอร์
แอนิเมชันมีในด้านความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ที่มี อันจะ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิ งานให้ลุล่วง ซึ่ งระดับความคาดหวังที่สถานประกอบการต้องการ
ด้านความรู ้สูงเป็ นอันดับแรก คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันควรมีความรู ้ใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อ ประเมิ นระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อ กาหนดในการสร้างงานและมี ลาดับความต้อ งการเป็ นประการที่ห้า

64
แต่ลาดับความต้องการทางด้านความรู ้ที่สถานประกอบการต้อ งการเป็ นลาดับแรก คือ ผูส้ าเร็ จ
การศึ ก ษาทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เ มชัน ควรมี ก ารศึ ก ษาพัฒ นาความรู ้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเด็นความรู ้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ
ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อ ประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อ กาหนดในการสร้างงานถื อ เป็ นองค์ความรู ้ที่ผูส้ าเร็ จการศึกษาดังกล่ าวจักต้อ งมี เป็ นพื้นฐาน
สถานประกอบการจึงมี ความความหวังในระดับสู ง เปรี ยบเทียบกับประเด็ นการศึกษาทางด้า น
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันควรมีการศึกษาพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันอย่าง
ต่อเนื่ องที่สถานประกอบการมีความต้องการเป็ นประการแรก สื บเนื่ องจากการสร้างงานทางด้าน
แอนิ เมชันมีความจาเป็ นต้อ งก้าวให้ทนั ต่อ เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว หากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
แอนิ เ มชัน อย่า งต่ อ เนื่ อ งย่อ มส่ ง ผลให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อันจะส่งผลดีต่อทางสถานประกอบการโดยตรง
สถานประกอบการมีระดับความคาดหวังให้ผสู ้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมี
ทักษะทางปั ญญา ในการสรุ ปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบสู งเป็ นอันดับแรก
มีลาดับความต้องการเป็ นลาดับที่สาม แต่ลาดับความต้องการของสถานประกอบการลาดับที่หนึ่ ง
คือ ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันควรมี การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น
ปั ญหาและความต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน เนื่องจากประเด็นการสรุ ปความคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบเป็ นประเด็นที่ผสู ้ าเร็จการศึกษาควรมีเป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
สถานประกอบการจึงให้ความสาคัญและคาดหวังจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาทางด้านแอนิ เมชันเป็ น
ประเด็นแรก และมีความต้องการให้ผทู ้ ี่สาเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันมีการศึกษา
วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนางานได้อย่างตรงรู ปแบบ และสามารถดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สถานประกอบการมีระดับความคาดหวังให้ผสู ้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันมี
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดหวังให้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันมี ทกั ษะในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารการออกแบบผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม สู งเป็ นประเด็นแรก และมีลาดับความ
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ต้องการเป็ นลาดับที่สอง โดยลาดับความต้องการลาดับที่หนึ่ ง คือ การมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่
จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
สถานประกอบการมี ความคาดหวังให้ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เพือ่ ให้เกิดรู ปแบบของการทางานเป็ นทีมที่
มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังให้มีผสู ้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันมีการสื่ อสารกับ
กลุ่มคนหลายหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระดับสู งเป็ นประเด็นแรก เพื่อให้
การด าเนิ น การติ ดต่ อ ประสานงานและสร้ า งความเข้า ใจที่ ต รงกัน ด้ว ยการสนทนาเพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีลาดับความต้องการที่สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับลาดับที่ทางสถานประกอบการต้องการให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาทางด้านแอนิ เมชันมี เป็ น
ลาดับแรก
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาความคาดหวัง ของสถานประกอบการที่ มี ต่อ คุ ณลัก ษณะผูส้ าเร็ จการศึ ก ษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้ ดังนี้
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ทางหลักสู ตรทางด้านคอมพิวเตอร์
แอนิ เ มชัน สามารถนามาใช้เ ป็ นแนวทางการพัฒ นาหลัก สู ต ร เพื่อ เตรี ยมความพร้ อ มและวาง
แผนการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติให้ตรงกับความคาดหวัง
ของสถานประกอบการ
5.3.2 ในการวิจ ัยครั้ง ต่อ ไป ควรด าเนิ น การวิจ ัยเพื่อ ศึก ษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ทางด้านคอมพิว เตอร์ แอนิ เมชัน เพื่อ เป็ นการวิจยั ที่ต่อ เนื่ อ งภายหลังจากดาเนิ นการศึก ษาความ
คาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตและมีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ในการกากับ พัฒนาและ
เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
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ภาคผนวก ก

แบบประเมินเพือ่ งานวิจยั
ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
ทางด้ านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
ผู้วิจัย
นายภาสกร ปาละกูล และนางสาวสุภทั รา สุวรรณหงษ์
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาทางด้านคอมพิว เตอร์ แอนิ เ มชันตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา โดยแบ่งการประเมินความต้องการ
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับ ความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ การศึ กษาทางด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ส่ วนของข้อคาถาม การจัดเรี ยงลาดับความ
ต้องการ (1, 2, 3,…) และการให้คะแนนระดับความคาดหวังจานวน 5 ระดับ ผูป้ ระเมินสามารถทาเครื่ องหมาย () ลงใน
ช่องทางด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ความหมาย

5
4
3
2
1

สถานประกอบการมีความต้องการระดับมากที่สุด
สถานประกอบการมีความต้องการระดับมาก
สถานประกอบการมีความต้องการระดับปานกลาง
สถานประกอบการมีความต้องการระดับน้อย
สถานประกอบการมีความต้องการระดับน้อยมาก

ตัวอย่างแบบประเมิน
รายการประเมิน

มากทีส่ ุ ด
5

1. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
2. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
4




หมายเหตุ การจัดเรี ยงอันดับ 1 = ความคาดหวังเป็ นประการที่หนึ่ง
2 = ความคาดหวังเป็ นประการที่สอง

3

2

ลาดับ
น้ อยมาก ความ
ต้องการ
1

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

 1) ชาย
 1) ต่ากว่า 30 ปี
 3) 40 – 49 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 1) ต่ากว่าปริ ญญา
 3) ปริ ญญาโท/เทียบเท่า
4. ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน
 1) ส่วนราชการ
 3) รัฐวิสาหกิจ
 5) สมาคม/มูลนิธิ หรื อองค์กรอิสระ
5. สถานะของผูต้ อบแบบประเมิน
 1) ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด
 3) เพือ่ นร่ วมทีม

 2) หญิง
 2) 30 – 39 ปี
 4) 50 ปี ขึ้นไป
 2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
 4) ปริ ญญาเอก
 2) หน่วยงานในกากับของรัฐบาล
 4) เอกชน
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
 2) หัวหน้าหน่วยงาน
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ........................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
1. ด้ านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

1. การตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ
และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2. การมีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและต่อส่ วนรวม
3. การมีภาวะความเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
4. การเคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นในการวิจารณ์
ผลงาน/การทางานได้
5. การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และหน่วยงาน

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-7)

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-7)

6. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้าง
ทางแอนิเมชันต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7. การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสายงานด้าน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

2. ด้ านความรู้

1. การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
2. การวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทาง
คอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ง ประยุก ต์ค วามรู้ ทัก ษะ และการใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ /หรื อประเมิน
ระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตาม
ข้อกาหนดในการสร้างงาน
4. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน และการนาไปประยุกต์
5. การศึกษาพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง
6. การมีความรู้ในแนวกว้างทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. การมีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ ในการสร้างงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
8. การบูรณาการความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-8)

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-4)

1. การสรุ ปความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. การสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการสร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่าง
สร้างสรรค์
3. การศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนางานได้อย่างชัดเจน
4. การประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันได้อย่างเหมาะสม

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. การสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า
3. การใช้ความรู้ในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มา
ชี้นาองค์กร/หน่วยงานในประเด็นที่เหมาะสม
4. การมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
5. การเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้งั
ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม
6. การมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ท้งั ของตนเอง
และทางวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างต่อเนื่อง

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-6)

5. ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมินความคาดหวัง

มากทีส่ ุ ด

ระดับความความหวัง

5

4

3

2

1

ลาดับ
ความ
ต้องการ

(1-4)

1. การมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อ
การทางานทางด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
2. การสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่ อในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
4. การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารการออกแบบ
ผลงาน การสร้างงานได้อย่างเหมาะสม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน

