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QA NEWS ฉบับที่แล้วได้เสนอคุณลักษณะของคนไทย

ทีพ่ งึ ประสงค์ จากงานวิจยั เรือ่ ง ภาพอนาคตและคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ของ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
โดยเสนอไปแล้ว 2 ด้าน ฉบับนีข้ อนำมาเสนอต่ออีก 3 ด้าน ดังนี้

มิตดิ า้ นทักษะความสามารถ
1. ทักษะการคิด ความสามารถในการคิดเพือ่ วัตถุประสงค์
บางอย่าง และสามารถควบคุมให้คดิ จนบรรลุเป้าหมายได้
2. ทักษะการสือ่ สาร ได้แก่
- ทักษะการฟัง คือ ความสามารถในการจับประเด็น
ใจความหลักจากสิ่งที่ได้ฟังอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึง
การมีมารยาทการฟังในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม ให้
ความสำคัญในการรับฟังผูอ้ น่ื และมีใจกว้างในการฟังผูอ้ น่ื
- ทักษะการพูด คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วย
การพูดที่มีความชัดเจน สั้นกระชับ ตรงประเด็น ครบถ้วน มี
ความน่าดึงดูดหรือน่าสนใจ พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ ใช้คำพูดได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ รวมถึงการมีบุคลิกภาพในการพูดที่ดี
สามารถใช้เสียงและถ้อยคำในการพูดอย่างมัน่ ใจ
- ทักษะการอ่าน คือ ความสามารถในการรับสารด้วย
การอ่านจากสือ่ ต่าง ๆ ได้ สามารถจับใจความได้รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถเลือกอ่านข้อมูลทีม่ เี ป็นจำนวนมากอย่าง
ชาญฉลาด เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการอ่านได้
- ทักษะการเขียน คือ ความสามารถในการสือ่ สารด้วย
วิธีการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีสำนวนภาษา
ถูกต้อง มีเหตุผล และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอที่สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่ผอู้ า่ นได้อย่างชัดเจน
3. ทักษะภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาต่างประเทศทีจ่ ำเป็นได้อย่าง
คล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง มีกาลเทศะ และเหมาะสม
4. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์สารสนเทศทีจ่ ำเป็น
ในชีวติ เพือ่ การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสือ่ สาร การแก้ปญ
ั หา
การทำงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทั ก ษะทางสั ง คม มี ค วามสามารถเกี ่ ย วกั บ การมี
ส่วนร่วมหรือการเข้าสังคม เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื และสังคมส่วนรวม ได้แก่
- ทักษะมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ น่ื และความสามารถในการปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ น่ื ได้เป็นอย่างดี
- ทักษะการปรับตัว มีความสามารถในการปรับเปลีย่ น
ตนเองด้านแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถใน
การทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี จนสามารถทำให้งานบรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำหนด เช่น การไม่เอาเปรียบ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น การให้ความร่วมมือ การยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ความสามารถของผูอ้ น่ื และการร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุม่
6. ทักษะการอาชีพ คือ มีความสามารถและความชำนาญ
ในการประกอบอาชีพหลักทีต่ นเองถนัดหรือสนใจ มีเจตคติทด่ี ตี อ่
งานอาชีพ และมีความสามารถในการสร้างอาชีพให้กบั ตนเองได้
7. ทักษะทางสุนทรียะ คือ มีความเข้าใจหรือความสามารถ
ในการแสดงออกทางดนตรี การกีฬา หรือศิลปะอย่างสร้างสรรค์
ฯลฯ โดยมีความรูส้ กึ ชืน่ ชม รูจ้ กั วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์คณ
ุ ค่า
และถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิดในสุนทรียภาพนัน้ ๆ ได้ รวมไปถึง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
8. ทักษะการจัดการ คือ มีความสามารถในการวางแผน
การจัดองค์กร การจัดหาคน การจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ คุม้ ค่า การสัง่ งานและการควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล การบริหารเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ได้แก่
- ทักษะการจัดการความรู้ สามารถในการค้นคว้าหา
ความรู้ การรวบรวม การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และสามารถ
นำความรู้ที่มีอยู่และที่ได้มาจัดหมวดหมู่ ตลอดจนสามารถ
บูรณาการความรูม้ าใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวันได้
- ทักษะการบริหารเวลา สามารถในการจัดการเกีย่ วกับ
การใช้เวลาเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและ
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยไม่ปล่อยให้เวลาสูญเสียไปโดยไร้
ประโยชน์
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วิเคราะห์กระบวนการสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาตัวบ่งชีร้ วม
คุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้ า งคุ ณ ภาพการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษากั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ และสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชีร้ วมคุณภาพ
การสอนระดับอุดมศึกษา
การวิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสอนในระดับ
อุดมศึกษา เพือ่ ให้ได้ตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนาตัวบ่งชีร้ วมคุณภาพการสอนโดยใช้
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ประเภทจำกัดรับ จำนวน 1,464 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแปรตัวบ่งชีร้ วมคุณภาพการสอน
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ด้านตัวแปรปัจจัยนำเข้า ได้แก่
คุณสมบัติของผู้สอน คือ มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์และเนื้อหา
การสอนเป็นอย่างดี มีศรัทธาต่อการสอน คุณสมบัตขิ องผูเ้ รียน
คือ มีความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านตัวแปรแหล่งข้อมูล
ต้องมีความหลากหลายและทันสมัย ตัวแปรกระบวนการสอน
คือ เตรียมแผนการสอน ใช้กจิ กรรมการสอนหลากหลายวิธี และ
ใช้การประเมินผลหลากหลายวิธี ด้านตัวแปรผลผลิต คือ
ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ใหม่
ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การจัดการ
ตัวบ่งชีร้ วมคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา ประกอบ
ด้วย ตัวบ่งชี้ 12 ตัว เรียงตามน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไป
น้อย ดังนี้ 1) ให้ความสำคัญกับผูเ้ รียนเพือ่ การพัฒนาการเรียนรู้
และการสอน 2) สนับสนุนผูเ้ รียนเชิงรุก 3) ยอมรับความสามารถ
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 4) ใช้ทักษะใน
การประเมินผลผูเ้ รียน 5) สนับสนุนให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
6) ใช้เวลาและเนือ้ หาการสอนได้อย่างเหมาะสม 7) ใช้ทกั ษะใน
การเสริมแรงจูงใจให้ผเู้ รียน 8) มีการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียน
และผูส้ อน 9) ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั ผูเ้ รียน 10) เน้น
ความสำคัญเรื่องระยะเวลากับการเรียนรู้ 11) มีการเตรียม
แผนการสอน 12) และมีความรูเ้ นือ้ หาวิชาเป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามเมื่อวิเคราะห์แยกสาขาวิชาแล้ว พบว่า แต่ละสาขาวิชา
ให้ความสำคัญกับตัวบ่งชีร้ วมทัง้ 12 ตัวแตกต่างกัน

นางสาวรุง้ รังษี วิบลู ชัย นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวม
ของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่

ทีม่ า : “รูร้ อบ - รอบรู”้ จุลสารประชาคมประกันคุณภาพ
การศึกษา. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2546.

มิตดิ า้ นร่างกาย
1. พัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
3. มีสขุ ภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

มิตดิ า้ นจิตใจ
1. เป็นผูร้ จู้ กั และเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี คนไทยในอนาคต
ควรเป็นผู้ที่รู้จักอารมณ์ของตนเอง สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละขณะเวลา สามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ ต่าง ๆ ของตน
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาได้ดี สามารถจัดการกับสภาวะ
อารมณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจให้
ตนเองได้ นอกจากนีย้ งั ควรเป็นผูร้ จู้ กั และเห็นคุณค่าในตนเอง
2. เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถตระหนักรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื มีความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ น่ื สามารถปรับอารมณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของบุคคลต่าง ๆ
3. เป็นผู้ท ี่รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ สภาพแวดล้อม
ภายนอกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สามารถที่จะเผชิญและควบคุม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน
ตามสถานการณ์ ไม่เกิดความขัดข้องใจในภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่มา : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ภาพอนาคตและ
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์. กรุงเทพมหานคร :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
จากคุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ทไ่ี ด้นำเสนอมา 2
ฉบับติดต่อกัน คงจะเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร และจัด
การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา เพือ่
ให้ผทู้ จ่ี บการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามทีค่ วรจะเป็น และดำรงชีวติ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
ผูส้ นใจศึกษารายงานฉบับสมบูรณ์ Download ได้จากเว็บไซด์
ของสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ หรือจากหน้าเรื่องน่ารู้
เว็บไซด์ศนู ย์ประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.kmitnb.ac.th
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