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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั� ง นี� ม ีว ตัถ ุประสงค ์เพื �อศึกษาสภาพความตอ้งการด า้นสมรรถนะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที�พึงประสงค์ของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิจาํนวน 30 แห่ง  โดยกลุ่มตวัอย ่างประชากรในการศึกษาครั� งนี� ประกอบดว้ย 

บริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื�อนาํความตอ้งการจากกลุ่มผูใ้ช้

บณัฑิตมาพฒันาเป็นสมรรถนะหลกัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก่อนนาํไปประเมินรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื�อ

นาํสมรรถนะดงักล่าวมาเป็นแกนหลกัในการพฒันานักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ให้มีระดบัมาตรฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�พึงประสงคต์าม

ความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์

สําหรับกลุ ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต และแบบประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศสําหรับ

ผูท้รงคุณวุฒิ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์สาระ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน เป็นตน้ 

 ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยกบัการสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้ลาํดบัความสาํคญั

ของสมรรถนะต่างๆ เรียงจากมากไปหาน้อยดงันี�  ลาํดบัที� � ทกัษะการใชง้านระบบปฏิบตัิการ 

(ค่าเฉลี�ย = �.��) ลาํดบัที� � ทกัษะการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์(ค่าเฉลี�ย = �.��) ลาํดบัที� � 

ทกัษะการใชง้านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต(ค่าเฉลี �ย = �.��) ลาํดบัที� � ทกัษะการใชง้าน

โปรแกรมอรรถประโยชน์และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลต่างๆ และทกัษะการเชื�อมต่อเครือข่ายการ

สื�อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี�ย = �.��)  ลาํดบัที� � ทกัษะการใชง้านโปรแกรม

สาํนักงาน (ค่าเฉลี�ย = �.��)  และลาํดบัที� � ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ 

(ค่าเฉลี�ย = �.��) และเมื �อนําสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที�พฒันาขึ�นไปรับการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ผลปรากฏว่า 

ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยและรับรองสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีค่าความคิดเห็นเฉลี�ยโดยภาพรวมทุกสมรรถนะเท่ากบั 

�.�� อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด  

 

คาํสําคญั : สมรรถนะ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, สมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที� 1 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

สืบเนื�องจากความกา้วหนา้และศกัยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐ

และหน่วยงานเอกชนไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการทาํงานภายในองคก์รมากขึ�น

เป็นลาํดับ ส่งผลให้บุคลากรจาํเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารมาผนวกกบัภาระงานที�ปฏิบติั เพื�อ ให้สามารถตอบสนอง

การทาํงานที�ใชร้ะบบสารสนเทศภายในองค์กรให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบันโยบาย

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ใหค้วามสาํ คญัต่อบทบาท

ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริประชาชน 

ลดความเหลื�อมลํ�า สร้างโอกาสการเขา้ถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของประเทศดว้ยความ

เสมอภาค  ประยุกต์ใช ้ ICT เพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและอุตสาหกรรม        

(กรอบนโนบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ระยะพุทธศกัราช พ.ศ. 2554-2563) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ มุ่งผลิตบณัฑิตนกั

นกัปฏิบติัในสายวิชาชีพและเทคโนโลยเีพื�อชุมชน สงัคม ประเทศชาติและนานาชาติ สนับสนุนให้

นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสาํเร็จการศึกษา เพื�อเป็นการ

เพิ�มคุณค่าใหก้บับณัฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทั�ง 4 ศูนยพ์ื�นที� 

ไดแ้ก่ ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนยสุ์พรรณบุรี และศูนย์

นนท์บุรี แต่ที�ผ่านมาการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตทุกสาขาของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยงัไม่ได้มีการกาํหนดสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศที�เป็นแกนหลกัในการพฒันาบณัฑิตทุกสาขาของมหาวิทยาลยั ทาํให้การพฒันาความรู้

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตในแต่ละสาขายงัมีแนวทางดาํเนินการที�แตกต่าง ส่งผลต่อ

การเกิดประสิทธิผลที�แตกต่าง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายจากทางมหาวิทยาลยัให้

สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบับณัฑิตทุกสาขา จึงมี

แนวคิดเพื�อการศึกษาและพฒันา 

สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ เพื�อนาํมาเป็นสมรรถนะกลางในการพฒันาบณัฑิตในทุกสาขา ในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพื�อศึกษาความตอ้งการด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตที�พึง

ประสงคข์องกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. เพื�อพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

�. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

เนื� อหาที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี� ผูว้ิจ ัยมุ่งที�จะศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํหรับบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ�งมขีอบเขตดา้นเนื�อหาดงันี�  

�. ดา้นการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3.ดา้นการใชง้านระบบปฏิบติัการ 

4. ดา้นการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มลูต่างๆ 

5. ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ 

6. ดา้นการใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน 

7. ดา้นการใชง้านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

�. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ บุคลากรที�ปฏิบัติหน้าที� ที� เกี�ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที�มีที�ตั�ง

ในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี� ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจงจากบุคลากรที�ปฏิบัติ

หน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที�มีที�ตั�งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง จาํนวน 30 หน่วยงาน 

3. ขอบเขตด้านผู้เชี�ยวชาญ 

 ผูเ้ชี�ยวชาญ เป็นผูบ้ริหารหรืออาจารยใ์นแต่ละคณะวิชา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ซึ�งมีความเชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและมีความรอบรู้ในบริบทของการ

เรียนการสอนในรายวิชาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะนั�น ๆ คณะวิชาละ 3 ท่าน เพื�อร่วม 

ระดมความคิดในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณถมู ิ

4. ขอบเขตด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผูท้รงคุณวุฒิเพื�อประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิต มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในครั� งนี�  เป็นผูบ้ริหารและมีประสบการณ์ในการทาํงานใน
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หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต ํ�ากว่า 5 ปี หรือเป็นผูบ้ริหารที�

ทาํงานในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�สาํเร็จการศึกษาไม่ต ํ�า

กว่าระดบัปริญญาโท ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือสาขาที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 5 ท่าน   

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1. ไดข้อ้มลูเกี�ยวกบัความตอ้งการดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตที�

พึงประสงคข์องกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. ได้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ที�ผา่นการประเมินรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

ที�สามารถสะทอ้นออกมาในรูปของพฤติกรรมและสามารถประเมินจากการทดสอบหรือการสังเกต

ได ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ�มให้กับ

สารสนเทศ ทาํให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื�อ จดัเก็บ ใชง้าน ส่งต่อ หรือสื�อสารระหว่างกนั โดยใชเ้ครื�องมือเครื�องใช้

ในการจัดการสารสนเทศ ซึ� งได้แก่ เครื� องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั�นตอน วิธีการ

ดาํเนินการ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัซอฟต์แวร์ เกี�ยวข้องกบัตวัขอ้มูล เกี�ยวขอ้งกบับุคลากร เกี�ยวขอ้งกับ

กรรมวิธีการดาํเนินงานเพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประโยชน์สูงสุด  

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการนําทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมหรืองานที�ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผล

ไดจ้ากการทดสอบหรือการสงัเกตได ้

บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายถึง ผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

  

  การวิจยั เรื�อง  การพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูนาํเสนอตามหวัขอ้ดงันี�  

�.� แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศการสื�อสาร ICT 

�.� แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัสมรรถนะดา้น ICT 

 

�.� แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศการสื�อสาร ICT 

 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื�อสารเป็นปัจจัยสําคัญของการ

ประมวลขอ้มูลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการสื�อสาร

ความเร็วสูงติดต่อระหว่างกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 �.�.� ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศการสื�อสาร ICT 

 (https://th.wikipedia.org,  �� สิงหาคม ����)ไดอ้ธิบายว่า เทคโนโลยีในการติดต่อสื�อสาร

หมายถึง การใชร้ะบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ และระบบโสตทศัน์เชื�อมต่อ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื�อประมวลผล บนัทึก และการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

 กิดานนัท ์มลิทอง (���� : ��) ไดอ้ธิบายว่า เทคโนโลยใีนการติดต่อสื�อสาร หมายถึง การใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื�อสาร เพื�อการประมวลขอ้มูล

เป็นขอ้มลูสารสนเทศจดัเก็บเป็นระบบสามารถเขา้ถึงและสืบคน้นาํมาใชด้ว้ยความสะดวกรวดเร็ว 

 (กฤช วิยาภร, http://www.osc.ac.th/kritd/ict.php, ����) ได้อธิบายว่า เทคโนโลยีในการ

ติดต่อสื�อสาร หมายถึง การใชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 

มาประยกุตใ์ชเ้พื�อจดัการขอ้มลูสารสนเทศเกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือองคก์ร 

 จากความหมายที�กล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ เทคโนโลยใีนการติดต่อสื�อสาร หมายถึง การใช้

การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การใชค้วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ระบบการสื�อสารโทรคมนาคม และระบบโสตทัศน์มาประยุกต์ใช้เพื�อจัดการข้อมูล

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศสามารถเขา้ถึงและสืบคน้นาํมาใชด้ว้ยความสะดวกรวดเร็ว ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคคลหรือองคก์ร 
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�.� แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัสมรรถนะดา้น ICT 

�.�.� ความหมายของสมรรถนะ  

กู๊ด (���� : ���) ไดอ้ธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีทกัษะ แนวความคิด และทศันคติ 

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของแต่ละบุคคล 

สต๊อกดิลล ์(���� : ��) ไดอ้ธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีสติปัญญา ความสามารถ 

การตดัสินใจ การคิดวิเคราะห์ การใชภ้าษา นาํไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอร์แมน (����) ไดอ้ธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีเจตคติ ความเขา้ใจ ทกัษะ และ

พฤติกรรมเกิดจากการกระตุน้ในดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคมและสติปัญญา  

จากความหมายที�กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่ า  สมรรถนะ หมายถึง การมีทักษะ สติปัญญา 

ความสามารถ ความเข้าใจ ที� เกิดจากการกระตุ้นในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ

สติปัญญาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

�.�.� สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

Education Department Victoria (���� : ��) กรมการศึกษา รัฐวิคทอเรีย ในออสเตรเลีย ได้

อธิบายว่า สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร หมายถึง การจดัการหลกัสูตรศึกษา

เกี�ยวกับนโยบาย การจดัการ การพฒันาวางแผน การประเมินผลและติดตาม ส่งเสริมการเรียนรู้

เทคโนโลยดีา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม ดา้นเครือข่ายของนักเรียนให้มีความเหมาะสมในแต่ละชั�น

เรียน สมรรถนะที�สาํคญัมีดงันี�  

 �) วิธีการสอนการเรียนรู้ และการวิจยัเกี�ยวกบัการเรียนรู้เทคโนโลยีในชั�นเรียน พร้อม

ประเมินกิจกรรมและผลกระทบที�เกิดจาการเรียนรู้ 

 �) การจดัการนโยบาย การฝึกหัดในชั�นเรียน หลกัสูตรการเรียน และเสริมสร้างทกัษะ

เทคนิคของอุปกรณ์ โปรแกรม และเครือข่าย 

 �) การวางแผนและพฒันาหลกัสูตรเพื�อยกระดบัการเรียนรู้ที�เหมาะสมของนกัเรียน 

 �) สงัเกตและรายงานความกา้วหนา้การใชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียน 

 �) นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้เทคโนโลย ีเช่น ทกัษะพื�นฐานการใชค้อมพิวเตอร์ การจดัการ

อุปกรณ์ การใชโ้ปรแกรม การผลิตสิ�งพิมพ ์การติดต่อสื�อสาร และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

AECT Government (���� : ��) กรมการศึกษารัฐนิวเซาทเ์วลล ์ไดอ้ธิบายว่า สมรรถนะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร หมายถึง ความรู้พื�นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 

โปรแกรมพื�นฐาน การสื�อสารผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และครูสามารถจดัการเรียนการสอน

นาํไปสู่การเรียนรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของนกัเรียนได ้สมรรถนะที�สาํคญัมีดงันี�  

�) ทกัษะความรู้พื�นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ โปรแกรมพื�นฐานในงาน

ต่าง ๆ เช่นโปรแกรมสาํนกังาน กราฟฟิก ฯ 

�) ทกัษะการสื�อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื�อที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การใชค้าํสั�ง

เวบ็บราวเซอร์ การรับส่งอีเมลล ์ และเชื�อมต่ออุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งผา่นระบบเครือข่าย 
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�) การจดัการในแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัชั�นของนักเรียนพร้อมประเมินผล

และปรับปรุงสมรรถนะของนกัเรียน 

�) การจัดตั� งศูนย์การเรียนรู้ และการบริหารศูนย์การเรียนรู้ เพื�อพัฒนาสมรรถนะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของนกัเรียน 

Education Queenslan School (����) กรมการศึกษารัฐควีนสแลนด์ในออสเตรเลีย ได้

อธิบายว่า สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร หมายถึง การมีทักษะทางด้าน

เทคโนโลยสีารเทศ ดา้นอุปกรณ์ โปรแกรมพื�นฐาน เทคโนโลยกีารสื�อสาร ระบบเครือข่ายเบื�องตน้ 

และครูสามารถวิเคราะห์ การจดัการ ตามความสามารถในแต่ละช่วงเรียน สมรรถนะที�สาํคญัมีดงันี�  

�) การเสริมสร้างทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีรายละเอียดดงันี�  

 �.�) ดา้นอุปกรณ์ ควรมีทกัษะคือ  

  - การเรียนรู้ในส่วนประกอบพื�นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และการเชื�อมต่อได ้ 

  - การปฏิบติัการเกี�ยวกบัเครื�องพิมพ ์

  - การเรียนรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 

  - การกาํหนดค่าพื�นฐานในระบบปฏิบติัการ 

 �.�) ดา้นโปรแกรม ควรมีทกัษะคือ 

  - ความเขา้ใจในการจดัเก็บแฟ้มเอกสาร เช่น การสร้างโฟลเดอร์ การลบ การตัด 

การยา้ยเอกสาร ฯลฯ  

  - การจดัการเกี�ยวกบัหนา้จอการทาํงาน  

  - การจดัการระบบสาํรองขอ้มลู 

  - การป้องกนัไวรัส 

  - การจดัรูปแบบเอกสาร 

  - การจดัการเกี�ยวกบัการสั�งพิมพ ์

  - การใชง้านโปรแกรมตามลกัษณะการใชง้าน 

 �.�) ดา้นเทคโนโลยกีารสื�อสาร ควรมีทกัษะคือ 

  - การใชค้าํสั�งพื�นฐานของเวบ็บราวเซอร์ 

  - การรับส่งอีเมลล ์

 �) การจดัการหลกัสูตรและการวางแผนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี�  

  �.�) การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และการวิเคราะห์

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 �) การวางแผนเกี�ยวกับสถานบันการศึกษาโดยส่งเสริมครูมีสมรรถนะเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถเรียนรู้และสอนใหน้กัเรียนปฏิบติังานไดจ้ริง 

 �) การจดัตั�งศูนยเ์พื�อการเรียนรู้เพื�อสร้างมาตรฐานสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นกัเรียน 
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จากความหมายที�กล่าวขา้งต้นจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร หมายถึง การมีทกัษะความรู้พื�นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ โปรแกรม

พื�นฐาน เทคโนโลยีการสื�อสาร ระบบเครือข่ายเบื�องต้น และ นําไปสู่การปฏิบัติงานจริงที�มี

ประสิทธิภาพและสามารถนาํไปปฏิบติังานไดจ้ริง 
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บทที� 3 

วิธีดําเนินการ 

 

 การศึกษาครั� งนี� เป็นการวิจยัเพื�อการพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับ

บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการศึกษาวิจัย

ดงัต่อไปนี�  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ บุคลากรที�ปฏิบัติหน้าที� ที� เกี�ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที�มีที�ตั�ง

ในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี� ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจงจากบุคลากรที�ปฏิบติัหน้าที�ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ที�มีที�ตั�งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง จาํนวน 30 หน่วยงาน 

 

ผู้เชี�ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผูเ้ชี�ยวชาญ หมายถึง ผูบ้ริหารหรือตวัแทนอาจารยใ์นแต่ละคณะวิชา ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ�งมีความเชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและมีความรอบรู้ใน

บริบทของการเรียนการสอนในรายวิชาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะนั�น ๆ คณะวิชาละไม่ตํ�า

กว่า 3 ท่าน เพื�อร่วมระดมความคิดในการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณถมู ิ

 ผูท้รงคุณวุฒิเพื�อประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิต มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในครั� งนี�  หมายถึง ผูบ้ริหารและมีประสบการณ์ในการทาํงานใน

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต ํ�ากว่า 5 ปี หรือเป็น

ผูบ้ริหารที�ทาํงานในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�สาํเร็จ

การศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาโท ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือสาขาที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 5 ท่าน    
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เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 1.ลกัษณะของเครื�องมอื 

  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ประกอบดว้ย ร่างสมรรถนะดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแบบประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

   1. ร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย 7 สมรรถนะหลกั คือ 

 สมรรถนะที� 1 ทกัษะการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สมรรถนะที� 2 ทกัษะการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะที� 3 ทกัษะการใชง้านระบบปฏิบติัการ 

สมรรถนะที� 4 ทกัษะการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บนัทึก

ขอ้มลูต่างๆ 

สมรรถนะที� 5 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ 

สมรรถนะที� 6 ทกัษะการใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน 

             สมรรถนะที� 7 ทกัษะการใชง้านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มระดมความคิดและ

สงัเคราะห์เนื�อหาจากเทปบนัทึกการประชุม 

                 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

     ตอนที�  1  สอบถามขอ้มลูทั�วไปของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

     ตอนที� 2. สอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

                         ตอนที�  3  สอบถามขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูใ้ชบ้ณัฑิต      

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

(Mailed questionnaire) และขอความร่วมมือจากองค์กรผูใ้ช้บัณฑิตจาํนวน 30 แห่ง ให้ตอบ

แบบสอบถามแล้วส่งกลับคืนมาที�  งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนทเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                  

3. แบบประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จากผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

    ตอนที�  1  สอบถามขอ้มลูทั�วไปของผูท้รงคุณวุฒิ 
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     ตอนที�  2  สอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที�มีต่อสมรรถนะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

     ตอนที�  3  สอบถามขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูท้รงคุณวุฒิ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

(Mailed questionnaire) และขอความร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านให้ตอบแบบสอบถาม

แล้วส่งกลับคืนมาที�  งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                  

 2 การสร้างเครื�องมอื 

    เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  คือ ประกอบดว้ย ร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แบบสอบถาม และแบบ

ประเมินที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น โดยมีขั�นตอนในการสร้างร่างสมรรถนะ แบบสอบถาม และแบบประเมิน 

ดงัต่อไปนี�  

    �. ร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ มีขั�นตอนการสร้างเครื�องมือดงัต่อไปนี�  

     1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกบักรอบนโนบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสารของประเทศไทย ระยพุทธศกัราช 2554 - 2564 

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูการวิจยัเกี�ยวกบัสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคคลากรและบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัต่างๆ  

  3. พฒันาร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

  4. ระดมความคิดจากผูบ้ริหารหรือตัวแทนอาจารย์ในแต่ละคณะวิชา ของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิชาละไม่ต ํ�ากว่า � ท่าน เพื�อร่วมระดมความคิด

ในการพิจารณาร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณถมู ิที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น 

  5. ปรับแกร่้างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณถมูิ ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

  6. นําร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณถูมิ ที�ผ่านการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญเสนอต่อที�

ประชุมผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อรับรองร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณถมู ิ
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                 �. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีขั�นตอนในการสร้าง

เครื�องมือดงัต่อไปนี�  

  1. ศึกษาขอ้มลูและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรและบณัฑิตของมหาวิทยาลยัอื�นๆ 

  2.  พฒันาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

                 3.  นาํร่างร่างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที�สร้างขึ�นให้

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวิจยัและผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื�อหาจาํนวน � คน ตรวจสอบความครอบคลุม ความ

สมบูรณ์ครบถว้นของเนื�อหาและภาษาที�ใชใ้นแบบสอบถาม     

                 4. ปรับปรุงและแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อสมรรถนะ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ 

                 3. แบบประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ มีขั�นตอนในการสร้างเครื�องมือดงัต่อไปนี�  

  1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรและบณัฑิตของมหาวิทยาลยัอื�นๆ 

  2.  พฒันาร่างแบบประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

                 3.  นาํร่างร่างแบบประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ที�สร้างขึ�นให้ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวิจยัและผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นเนื�อหาจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความครอบคลุม ความสมบูรณ์ครบถว้นของเนื�อหาและภาษาที�

ใชใ้นแบบสอบถาม     

                 4. ปรับปรุงและแกไ้ขแบบประเมินสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับ

บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูดาํเนินการดงันี�  
             1. ขอ้มลูที�เป็นการเลือกตอบ วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี�และคาํนวณหาค่าร้อยละ  

แลว้นาํเสนอขอ้มลูในลกัษณะตารางประกอบการบรรยาย 

             2. ขอ้มลูจากคาํถามปลายเปิด ใชว้ิธีการวิเคราะห์เนื�อหา (Content analysis) โดย 

 

รวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์จดักลุ่มขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบตามประเด็นที�กาํหนด  และนาํเสนอในลกัษณะการบรรยายหรือตารางประกอบการ

บรรยายเพื�อใหม้ีความชดัเจนมากขึ�น  
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บทที� 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อสมรรถนะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื�อนาํสมรรถนะ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที�ไดจ้ากการ

วิจยัในครั� งนี�  เป็นเป็นสมรรถนะหลกัในการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จากการวิจยัในครั� งนี� ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มลูแบ่งเป็น 

3 ตอน ดงันี� คือ 

 ตอนที�  1  ผลการสังเคราะห์ร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

            ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต ที�มีต่อสมรรถนะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที�มีต่อสมรรถนะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  

   

ตอนที�  1  ผลการสังเคราะห์ร่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑติ 

    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ร่างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูมิ ที�ไดจ้ากการศึกษาและวิจยัในครั� งนี�  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 สมรรถนะที� 1 ทักษะในการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�  

1.1 นกัศึกษาสามารถเชื�อมต่อสญัญาณเครือข่ายผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น PC, 

Notebook หรือ โทรศพัทม์ือถือเชื�อมต่อไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

1.2 นกัศึกษาสามารถใชส้ัญญาณเครือข่ายจากสื�อแบบใชส้ายหรือไร้สาย ในการ

รับส่งขอ้มลูผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายได ้

สมรรถนะที� 2 ทกัษะในการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�   

 2.1 นกัศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พื�นฐาน 
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2.2 นกัศึกษาสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์พื�นฐาน ไดต้รงตามคุณสมบติั

ของการใชง้านได ้

 สมรรถนะที� 3 ทกัษะในการใชง้านระบบปฏิบติัการ ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�  

  3.1 นกัศึกษาสามารถตั�งค่าความละเอียดหนา้จอได ้

  3.2 นกัศึกษาสามารถตั�งค่าภาษาต่างๆ ได ้

  3.3 นกัศึกษาสามารถตั�งค่าวนัที�และเวลาได ้

3.4 นกัศึกษาสามารถจดัการแฟ้มขอ้มลูพื�นฐานได ้เช่น สร้าง ลบ คดัลอก แกไ้ขชื�อ 

แฟ้มขอ้มลู 

3.5 นกัศึกษาสามารถดูขนาดและชนิดของไฟลต่์าง ๆ ได ้

3.6 นกัศึกษาสามารถเลือกใชเ้ครื�องพิมพที์�ติดตั�งอยูใ่นระบบปฏิบติัการได ้

 สมรรถนะที� 4 ทกัษะในการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล

ต่างๆ ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�  

4.1 นกัศึกษาสามารถใชง้านอุปกรณ์อ่านและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เช่น Flash Drive, 

External Hard disk, CD, DVD ได ้

4.2 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมบีบอดัขอ้มลูได ้ 

4.3 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมจดัระเบียบเนื�อที�ว่าง บน Disk Drive ได ้

4.4 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมสาํหรับเล่นและแสดงผลไฟลม์ลัติมิเดีย เช่น 

Media Playerได ้

 สมรรถนะที�  5 นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ 

ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�  

5.� นักศึกษาสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื�องานนําเสนอได้ เช่น ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ร่วมกบั โปรเจ็คเตอร์ได ้

5.� นักศึกษาสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื� องพิมพ์ สแกนเนอร์  

กลอ้งเวบ็แคม ได ้

 สมรรถนะที� 6 ทกัษะในการใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยดงันี�  

6.1 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมประมวลผลคาํสั�งขั�นพื�นฐาน เช่น Microsoft 

Word ได ้

-สร้างเอกสารพื�นฐานตามรูปแบบที�กาํหนดได ้

6.2 นักศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมตารางคาํนวณขั�นพื�นฐาน เช่น Microsoft 

Excel ได ้

 -สร้างเอกสารพื�นฐานตามรูปแบบที�กาํหนดได ้

  -เรียกใชฟั้งกช์ั�นการคาํนวณและสร้างสูตรการคาํนวณขั�นพื�นฐานได ้

-สร้างแผนภูมิในรูปแบบต่างๆจากตารางขอ้มลูได ้
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6.3 นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรมนําเสนอ ขั�นพื�นฐาน เช่น Microsoft 

PowerPoint ได ้

 -สร้างเอกสารนาํเสนอตามรูปแบบที�กาํหนดได ้

 สมรรถนะที� 7 นักศึกษามีทกัษะในการใช้งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ประกอบดว้ย

สมรรถนะยอ่ยดงันี�  

  7.1 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เช่น Internet Explorer,  

        Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari เพื�อคน้หาเวบ็ไซตไ์ด ้

  7.2 นกัศึกษาสามารถใชง้านไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Hotmail, Yahoo หรือ  

       Gmail เพื�อการติดต่อสื�อสารได ้

  7.3 นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมสื�อสารสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook,  

       Twitter, Line, Google Talk, Skype หรือโปรแกรมอื�นๆได ้

  7.4 นกัศึกษาสามารถใชง้านเครื�องมือเพื�อการคน้หาขอ้มลูผา่นอินเตอร์เน็ตโดยใช ้ 

       Search Engine ได ้

  7.5 นกัศึกษาสามารถเชื�อมโยงแลกเปลี�ยนขอ้มลูผา่นอินเตอร์เน็ตกบัขอ้มลูที�มีใน 

        คอมพิวเตอร์ เช่น Upload, Download ได ้

  7.6 นกัศึกษาสามารถสืบคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ได ้

 

ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ที�มีต่อสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบัณฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี� 

 

ส่วนที�  1  ขอ้มลูทั�วไปของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  

ตารางที� 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของเพศของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชบ้ณัฑิต เพศหญิง 

จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33  รองลงมา เป็นเพศชาย จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3�.67 

 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 11 36.67 

หญิง 19 63.33 

รวม 30 100 
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ตารางที� 4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของอายขุองผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

  จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชบ้ณัฑิต มีอายุในช่วง ��-�� ปี 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายใุนช่วง ��-�� ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

และมีอายใุนช่วง ��-�� ปี และ ��-�� ปี จาํนวนเท่ากนัคือ � คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  
 

  

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ�ากว่า �� ปี 0 0.00 

��-�� ปี 15 50.00 

��-�� ปี 6 20.00 

��-�� ปี 4 13.33 

��-�� ปี 4 13.33 

��-�� ปี 1 3.33 

��-�� ปี 0 0.00 

สูงกว่า �� ปี 0 0.00 

รวม 30 100 
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ส่วนที� 2 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้ใช้บัณฑติที�มต่ีอสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของบัณฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมสุิวรรณภูม ิ

 

ตารางที� 4.3   ตารางแสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และระดบัความคิดเห็น ของผูใ้ชบ้ณัฑิต แยกตาม

รายขอ้ 

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

สมรรถนะที� 1 ทักษะในการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต   

�.� 

นักศึกษาสามารถเชื�อมต่อ

สั ญ ญ า ณ เ ค รื อ ข่ า ย ผ่ า น

อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์      

เ ช่ น  PC, Notebook  ห รื อ            

โทรศพัท์มือถือเชื�อมต่อไป

ยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

14 

(46.67) 

15 

(50.00) 

1 

(3.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.33 มากที�สุด 

�.� 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ช้

สัญญาณเครือข่ายจากสื� อ

แบบใชส้ายหรือไร้สาย ใน

ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน

ระบบเครือข่ายได ้

15 

(50.00) 

14 

(46.67) 

1 

(3.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.36 มากที�สุด 

รวม 4.34 มากที�สุด 

สมรรถนะที� � ทักษะในการเลอืกใช้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์   

�.� 

นักศึกษาสามารถอธิบาย

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คอมพิวเตอร์พื�นฐาน 

17 

(56.67) 

13 

(43.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.49 มากที�สุด 

�.� 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้

อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

พื� น ฐ า น  ไ ด้ ต ร ง ต า ม

คุณสมบติัของการใชง้านได ้

16 

(53.33) 

14 

(46.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.46 มากที�สุด 

รวม 4.48 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

�.� 
นัก ศึ ก ษ า สา ม า ร ถ ตั� ง ค่ า

ความละเอียดหนา้จอได ้

20 

(46.67) 

10 

(33.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.62 มากที�สุด 

�.� 
นัก ศึ ก ษ า สา ม า ร ถ ตั� ง ค่ า

ภาษาต่างๆ ได ้

18 

(60.00) 

12 

(40.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

 

4.55 

มากที�สุด 

�.� 
นกัศึกษาสามารถตั�งค่าวนัที�

และเวลาได ้

19 

(63.33) 

10 

(33.33) 

1 

(3.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.56 มากที�สุด 

�.� 

นักศึกษาสามารถจัดการ

แฟ้มขอ้มูลพื�นฐานได ้เช่น 

สร้าง ลบ คดัลอก แกไ้ขชื�อ 

แฟ้มขอ้มลู 

19 

(63.33) 

11 

(36.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.59 มากที�สุด 

�.5 
นักศึกษาสามารถดูขนาด

และชนิดของไฟลต่์าง ๆ ได ้

17 

(56.67) 

13 

(43.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.53 มากที�สุด 

�.6 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้

เครื� องพิมพ์ที� ติดตั� งอยู่ใน

ระบบปฏิบติัการได ้

16 

(53.33) 

13 

(43.33) 

1 

(3.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.47 มากที�สุด 

          รวม 4.55 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

สมรรถนะที� 4 ทักษะในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลต่างๆ 
  

4.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

อุปกรณ์อ่านและบันทึก

ข้อมูลต่างๆ เช่น Flash 

Drive, External Hard 

disk, CD, DVD ได ้

17 

(56.67) 

13 

(43.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.55 มากที�สุด 

4.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

ได ้

12 

(40.00) 

15 

(50.00) 

3 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.30 มากที�สุด 

4.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมจดัระเบียบเนื�อ

ที�ว่าง บน Disk Drive ได ้

10 

(33.33) 

15 

(50.00) 

5 

(16.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.17 มากที�สุด 

4.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมสําหรับเล่น

และแสดงผลไฟลม์ลัติมิ

เดีย เช่น Media Playerได ้

13 

(43.33) 

14 

(46.67) 

3 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.34 มากที�สุด 

          รวม 4.34 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 
มากที�สุด มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

สมรรถนะที� 5 นักศึกษามทีักษะในการใช้คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ   

5.� 

นักศึกษาสามารถใช้งาน

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื�องาน

นําเสนอได้ เช่น ใช้งาน

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร่ ว ม กั บ   

โปรเจ็คเตอร์ได ้

13 

(43.33) 

8 

(26.67) 

9 

(30.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.16 มากที�สุด 

5.� 

นักศึกษาสามารถใช้งาน

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น 

เครื� องพิมพ์  สแกนเนอร์  

กลอ้งเวบ็แคม ได ้

11 

(36.67) 

10 

(33.33) 

9 

(30.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.10 มากที�สุด 

          รวม 4.13 มากสุด 

สมรรถนะที� 6 ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสํานักงาน   

6.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมประมวลผล

คําสั�งขั� นพื� นฐาน เ ช่น 

Microsoft Word ได ้

- สร้างเอกสารพื�นฐาน

ต า ม รู ป แ บ บ ที�

กาํหนดได ้

14 

(46.67) 

10 

(33.33) 

6 

(20.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.33 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

6.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมตารางคาํนวณ

ขั� น พื� น ฐ า น  เ ช่ น 

Microsoft Excel ได ้

 - สร้างเอกสารพื�นฐาน

ตามรูปแบบที�กาํหนดได ้

 - เรียกใช้ฟังก์ชั�นการ

คํานวณและสร้างสูตร

การคาํนวณขั�นพื�นฐาน

ได ้

 - ส ร้ า ง แ ผ น ภู มิ ใ น

รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ จ า ก

ตารางขอ้มลูได ้

11 

(36.67) 

8 

(26.67) 

11 

(36.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.07 มากที�สุด 

6.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมนําเสนอ ขั�น

พื�นฐาน เช่น Microsoft 

PowerPoint ได ้

 - ส ร้ า ง เ อ ก ส า ร

นําเสนอตามรูปแบบที�

กาํหนดได ้

12 

(40.00) 

11 

(36.67) 

7 

(23.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.24 มากที�สุด 

รวม 
 

4.21 
มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 
มากที�สุด มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

สมรรถนะที� 7 ทักษะในการใช้งานเครือข่ายและอนิเตอร์เน็ต   

7.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 

เช่น Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari เพื�อ

คน้หาเวบ็ไซตไ์ด ้

14 

(46.67) 

16 

(53.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.55 มากที�สุด 

7.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

เ ช่น  Hotmail, Yahoo 

หรือ Gmail เพื� อการ

ติดต่อสื�อสารได ้

13 

(43.33) 

17 

(56.56) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.52 มากที�สุด 

7.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

โปรแกรมสื�อสารสังคม

อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น  

Facebook,Twitter, Line ,  

Google Talk, Skype 

หรือโปรแกรมอื�นๆได ้

12 

(40.00) 

18 

(60.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.49 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

7.� 

นักศึกษาสามารถใชง้าน

เครื� องมือเพื�อการค้นหา

ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยใช้ Search Engine 

ได ้

14 

(46.67) 

7 

(23.33) 

9 

(30.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.27 มากที�สุด 

7.5 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ

เ ชื� อ ม โย ง แ ล กเ ป ลี� ย น

ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

กั บ ข้ อ มู ล ที� มี ใ น

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ช่ น 

Upload, Download ได ้

8 

(26.67) 

22 

(73.33) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.37 มากที�สุด 

7.6 

นักศึกษาสามารถสืบค้น

ข้อ มูล จ า ก ฐ า น ข้อ มู ล

อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ได ้

7 

(23.33) 

23 

(76.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.34 มากที�สุด 

รวม 4.42 มากที�สุด 

รวมทุกดา้น 4.39 มากที�สุด 
 

จากตารางที� 3 พบว่า ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ัณฑิตที�มีต่อสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของกลุ่มตวัอย่างโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�9 และเมื�อพิจารณารายดา้นนั�น พบว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตมีพึง

พอใจดา้นทกัษะในการใชง้านระบบปฏิบติัการอยู่ในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� และเมื�อ

พิจารณารายข้อพบว่าสูงที�สุดคือ นักศึกษาสามารถตั�งค่าความละเอียดหน้าจอได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 

�.62 รองลงมาคือนักศึกษาสามารถจดัการแฟ้มขอ้มูลพื�นฐานได ้เช่น สร้าง ลบ คดัลอก แกไ้ขชื�อ 

แฟ้มขอ้มูล ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�9 และมีความคิดเห็นในนักศึกษาสามารถเลือกใชเ้ครื�องพิมพที์�ติด

ตั�งอยูใ่นระบบปฏิบติัการได ้นอ้ยที�สุดคือ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�7 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจดา้นทกัษะในการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองลงมา แต่ยงั

อยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ย เท่ากบั �.�8 และเมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่าระดบัความพึงพอใจสูง

ที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พื�นฐาน ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.4� และ
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ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์พื�นฐาน ไดต้รงตาม

คุณสมบติัของการใชง้านได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.46 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจด้านนักศึกษามีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พวงต่างๆนอ้ยที�สุด แต่ยงัอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.1� และเมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า 

ระดบัความพึงพอใจสูงที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถใชง้านอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื�องานนาํเสนอได ้เช่น ใช้

งานคอมพิวเตอร์ร่วมกบัโปรเจ็คเตอร์ได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.16 และระดบัความความพึงพอใจน้อย

ที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถใชง้านอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื�องพิมพ ์ สแกนเนอร์  กลอ้งเว็บแคม

ได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.10 

ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที�มีต่อสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบัณฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 

 

ตารางที� 4.4   ตารางแสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และระดบัความคิดเห็น ของผูท้รงคุณวุฒิ แยกตาม

สมรรถนะหลกั 

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

1 

สมรรถนะที� � ทักษะใน

การเชื�อมต่อเครือข่ายการ

สื� อ สา ร ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย

อินเทอร์เน็ต 

2 

(40.00) 

1 

(20.00) 

2 

(40.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.00 มากที�สุด 

2 

สมรรถนะที� � ทักษะใน

ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้อุ ป ก ร ณ์

คอมพิวเตอร์ 

1 

(20.00) 

4 

(80.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.20 มากที�สุด 

3 

สมรรถนะที� � ทักษะใน

ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 

ปฏิบติัการ 

0 

(0.00) 

5 

(100.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.00 มากที�สุด 

4 

สมรรถนะที� � ทักษะใน

การใช้งา นโปร แกร ม

อรร ถปร ะโย ชน์  แล ะ

อุ ป ก ร ณ์ บัน ทึ ก ข้อ มู ล

ต่างๆ 

1 

(20.00) 

4 

(80.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.20 มากที�สุด 
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สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

ค่า 

เฉลี�ย 

ระดับ 

ความ

คดิเหน็ 

สมรรถนะที� � ทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง

ต่างๆ 

1 

(20.0

0) 

4 

(80.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.20 มากที�สุด 

สมรรถนะที� � ทักษะในการใช้

งานโปรแกรมสาํนกังาน 

3 

(60.0

0) 

2 

(40.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.60 มากที�สุด 

สมรรถนะที� � ทักษะในการใช้

งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

2 

(40.0

0) 

3 

(60.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.40 มากที�สุด 

รวมทุกดา้น 4.23 มากที�สุด 

จากตารางที� 3 พบว่า ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที�มีต่อสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยรวมทุกสมรรถนะเท่ากับ �.23 และเมื�อพิจารณารายสมรรถนะ พบว่า

ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกับสมรรถนะการใชง้านโปรแกรมสาํนักงานมากที�สุด ซึ�งมีค่าเฉลี�ยอยู่ใน

ระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.60  รองลงมาคือสมรรถนะในการใชง้านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.40  

นอกจากนั�นยงัพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับสมรรถนะในการเชื�อมต่อเครือข่ายการ

สื�อสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสมรรถนะในการใชง้านระบบปฏิบติัการนอ้ยที�สุด แต่ยงัถือว่า

อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.00   
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยั เรื� อง การพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในครั� งนี�  สามารถสรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ดัง

รายละเอียดต่อไปนี�  

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื�อศึกษาความตอ้งการด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตที�พึง

ประสงคข์องกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. เพื�อพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

สถิตทิี�ใช้ในการวจิยั 

สถิติที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจิยั 

จากการวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า  สมรรถนะหลกัทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที�พึงประสงค์ของกลุ่มผูใ้ช้บัณฑิต ประกอบด้วย 

สมรรถนะหลกั 7 ดา้น ไดแ้ก่  สมรรถนะการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สมรรถนะการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมรรถนะการใชง้านระบบปฏิบติัการ สมรรถนะการ

ใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มลูต่างๆ สมรรถนะการใชค้อมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ สมรรถนะการใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน  และสมรรถนะการใชง้านเครือข่าย

และอินเตอร์เน็ต จากการนําสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิไปสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตที�

เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�มีต่อสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 
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เท่ากบั �.�9 และเมื�อพิจารณารายสมรรถนะ พบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยกบัสมรรถนะ

การใชง้านระบบปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� และเมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า

สูงที�สุดคือ นักศึกษาสามารถตั�งค่าความละเอียดหน้าจอได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากับ �.62 รองลงมาคือ

นกัศึกษาสามารถจดัการแฟ้มขอ้มลูพื�นฐานได ้เช่น สร้าง ลบ คดัลอก แกไ้ขชื�อ แฟ้มขอ้มูล ค่าเฉลี�ย

เท่ากบั �.�9 และมีความคิดเห็นในประเด็นให้นักศึกษาสามารถเลือกใชเ้ครื�องพิมพที์�ติดตั�งอยู่ใน

ระบบปฏิบติัการได ้นอ้ยที�สุดคือ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�7 กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตมคีวามคิดเห็นในการเลือกใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในระดบัรองลงมา แต่ยงัอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ย เท่ากบั �.�8 และเมื�อ

พิจารณารายขอ้ พบว่าระดบัความคิดเห็นสูงที�สุดคือ นักศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์พื�นฐาน ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.4� และระดบัความคิดเห็นน้อยที�สุดคือ นักศึกษาสามารถ

เลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์พื�นฐาน ไดต้รงตามคุณสมบติัของการใชง้านได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.46 

นอกจากนั�นยงัพบว่ากลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตมีความคิดเห็นด้วยในสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆนอ้ยที�สุด แต่ยงัอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.1� และเมื�อพิจารณาราย

ขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นสูงที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถใชง้านอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื�องานนาํเสนอได ้

เช่น ใชง้านคอมพิวเตอร์ร่วมกบัโปรเจ็คเตอร์ได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.16 และระดบัความความคิดเห็น

นอ้ยที�สุดคือ นกัศึกษาสามารถใชง้านอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื�องพิมพ ์ สแกนเนอร์  กลอ้งเว็บ

แคมได ้ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.10 

นอกจากนั�นแลว้เมื�อนําสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิที�พฒันาขึ�นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิประเมิน พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยรวมทุกสมรรถนะเท่ากบั �.23 และเมื�อพิจารณาราย

สมรรถนะ พบว่าผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัสมรรถนะการใชง้านโปรแกรมสาํนักงานมากที�สุด ซึ�งมี

ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.60  รองลงมาคือสมรรถนะในการใชง้านเครือข่าย

และอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.40 นอกจากนั�นยงัพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัสมรรถนะใน

การเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสมรรถนะในการใช้งาน

ระบบปฏิบติัการนอ้ยที�สุด แต่ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.00   

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ัณฑิตเห็นดว้ยกับการสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้ลาํดบัความสาํคญัของ

สมรรถนะต่างๆ เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ลาํดบัที� 1 ทกัษะการใชง้านระบบปฏิบติัการ (ค่าเฉลี�ย 

= 4.55) ลาํดบัที� 2 ทกัษะการเลือกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์(ค่าเฉลี�ย = �.48) ลาํดบัที� 3 ทกัษะการใช้

งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต(ค่าเฉลี�ย = �.39) ล ําดับที�  4 ทักษะการใช้งานโปรแกรม

อรรถประโยชน์และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มลูต่างๆ และทกัษะการเชื�อมต่อเครือข่ายการสื�อสารผา่น 
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี�ย = �.34)  ลาํดบัที� 5 ทกัษะการใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน (ค่าเฉลี�ย = 

�.21)  และลาํดบัที� 6 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ (ค่าเฉลี�ย = �.13) และเมื�อ

นาํสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที�

พฒันาขึ� นไปรับการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ผลปรากฏว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยและรับรอง

สมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย

มีค่าความคิดเห็นเฉลี�ยโดยภาพรวมทุกสมรรถนะเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด ซึ� ง

สามารถสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

และผูท้รงคุณวุฒิเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิจึงสามารถนาํ

สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที�

พฒันาขึ�นไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํสรรถนะที�ไดจ้ากการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

 1.1 ควรมีการจดัโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาในทุกคณะวิชาโดยกาํหนด

หวัขอ้การฝึกอบรมตามสมรรถนะที�ไดจ้ากการวิจยั เพื�อเป็นพื�นฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารให้กบันักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิก่อนสาํเร็จการศึกษา 

 1.2 เพื�อประสิทธิผลของการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทางมหาวิทยาลยัควร

ส่งเสริมใหม้ีการจดัฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยการสนบัสนุนดา้นนโยบาย 

งบประมาณ หรือบรรจุสมรรถนะหลักดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ� งของรายวิชาหรือ

กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละคณะวิชา  

 

2. ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัครั� งต่อไป 

ควรมีการเพิ�มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึ�นเพื�อจะสามารถกาํหนดสมรรถนะได้

เหมาะสมกบับริบทที�แทจ้ริงมากยิ�งขึ�น 
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(แบบสอบถามและแบบประเมิน) 
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แบบสํารวจความคิดเหน็ของผูใชบัณฑิตที่มีตอสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร. สุวรรณภูมิ 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ตรงกับสภาพความเปนจริง 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 

 

2. อายุ  

 ต่ํากวา 25 ป  25-30 ป 

 31-35 ป   36-40 ป 

 41-45 ป   46-50 ป 

 51-55 ป   สูงกวา 55 ป 

 

  3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน  

        ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี             

        ปริญญาโท          ปริญญาเอก 

 

3. ปจจุบันทํางาน ในตําแหนง

............................................................................................................................................................... 

4. ชื่อหนวยงาน

............................................................................................................................................................... 

5. ลักษณะงานหรือประเภทธุรกิจของหนวยงาน

............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.

สุวรรณภูม ิ 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดพัฒนาขึ้น เพื่อนําไป

เปนสมรรถนะหลักในการพัฒนาบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหมี

ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบสมรรถนะที่กําหนด โดยทําเครื่องหมาย ลงในตารางระดับ

ความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด ตามเกณฑพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 4  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมมาก 

 ระดับความคิดเห็น 3  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมปานกลาง 

ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมนอย 

 ระดับความคิดเห็น 1  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

  

สมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.

สุวรรณภูม ิ

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะที่ 1 ทักษะในการเชื่อมตอเครือขายการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

1.1 นักศึกษาสามารถ เชื่ อมต อสัญญาณ

เครือขายผานอุปกรณคอมพิวเตอร เชน 

PC, Notebook หรือ โทรศัพทมือถือ  

เชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตได 

     

1.2 นักศึกษาสามารถใชสัญญาณเครือขาย

จากสื่อแบบใชสายหรือไรสาย ในการ

รับสงขอมูลผานอุปกรณคอมพิวเตอรใน

ระบบเครือขายได 

     

สมรรถนะที่ 2 ทักษะในการเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 

2.1 นักศึกษาสามารถอธิบายสวนประกอบ

ของคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

     

2.2 นั ก ศึ กษาส าม า ร ถ เ ลื อก ใ ช อุ ป ก ร ณ

คอมพิวเตอรพื้นฐาน ไดตรงตามคุณสมบัติ

ของการใชงานได 
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สมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.

สุวรรณภูม ิ

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะที่ 3 ทักษะในการใชงานระบบปฏิบัติการ 

3.1 นักศึกษาสามารถตั้งคาความละเอียด

หนาจอได 

     

3.2 นักศึกษาสามารถต้ังคาภาษาตางๆ ได      

3.3 นักศึกษาสามารถต้ังคาวันที่และเวลาได      

3.4 นักศึกษาสามารถจัดการแฟมขอมูล

พื้นฐานได เชน สราง ลบ คัดลอก แกไข

ชื่อ แฟมขอมูล 

     

3.5 นักศึกษาสามารถดูขนาดและชนิดของ

ไฟลตาง ๆ ได 

     

3.6 นักศึกษาสามารถเลือกใชเครื่องพิมพที่ติด

ตั้งอยูในระบบปฏิบัติการได 

     

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน และอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆ 

4.1 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณอานและ

บันทึกขอมูลตางๆ เชน Flash Drive, 

External Hard disk, CD, DVD ได 

     

4.2 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมบีบอัด

ขอมูลได 

     

4.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมจัด

ระเบียบเนื้อที่วางบน Disk Drive ได 

     

4.4 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําหรับ

เลนและแสดงผลไฟลมัลติมิ เดีย เชน 

Media Playerได 

     

สมรรถนะที่ 5 นักศึกษามีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ 

5.1 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณตอพวงเพื่อ

งานนําเสนอได เชน ใชงานคอมพิวเตอร

รวมกับโปรเจ็คเตอรได 
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5.2 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณตอพวง

ตางๆ เชน เครื่ องพิมพ   สแกนเนอร  

กลองเว็บแคม ได 

     

สมรรถนะที่ 6 นักศึกษามีทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงาน 

6.1 นั กศึ กษาสามา รถใช ง านโป รแกร ม

ป ร ะม ว ล ผ ล คํ า สั่ ง ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ ช น 

Microsoft Word ได 

- สรางเอกสารพื้นฐานตามรูปแบบที่

กําหนดได 

     

6.2 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมตาราง

คํานวณข้ันพื้นฐาน เชน Microsoft Excel 

ได 

 - สรางเอกสารพื้นฐานตามรูปแบบที่

กําหนดได 

 - เรียกใชฟงกชั่นการคํานวณและสราง

สูตรการคํานวณข้ันพื้นฐานได 

 - สรางแผนภูมิในรูปแบบตาง ๆ จาก

ตารางขอมูลได 

     

6.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมนําเสนอ 

ขั้นพื้นฐาน เชน Microsoft PowerPoint 

ได 

 - สรางเอกสารนําเสนอตามรูปแบบที่

กําหนดได 

     

สมรรถนะที่ 7 นักศึกษามีทักษะในการใชงานเครือขายและอินเตอรเน็ต 

7.1 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร เชน Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari เพื่อคนหาเว็บไซตได 

     

7.2 นั ก ศึ กษาส าม า ร ถ ใช ง าน ไป ร ษณี ย

อิเล็กทรอนิกส เชน Hotmail, Yahoo

หรือ Gmail เพื่อการติดตอสื่อสารได 
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ตอนที่  3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................................................

.........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ขอขอบพระคุณอยางยิ่งที่ทานใหความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามในครั้งนี ้

  

7.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสื่อสาร

สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  เ ช น   Facebook, 

Twitter, Line ,  Google Talk, Skype 

หรือโปรแกรมอื่นๆได 

     

7.4 นักศึกษาสามารถใชงานเครื่องมือเพื่อการ

คนหาขอมูลผานอินเตอร เน็ตโดยใช 

Search Engine ได 

 

     

7.5 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ขอมูลผานอินเตอรเน็ตกับขอมูลที่มีใน

คอมพิวเตอร เชน Upload, Download 

ได 

     

7.6 นั กศึ กษาสามารถสื บค นข อมู ล จ าก

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆได 
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แบบประเมินรับรองสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร. สุวรรณภูมิ โดยผูทรงคุณวุฒ ิ

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาใหความคิดเห็นเพื่อประเมินรับรองสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.

สุวรรณภูมิ ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได

พัฒนาขึ้น เพื่อนําไปเปนสมรรถนะหลักในการพัฒนาบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบสมรรถนะที่กําหนด โดยทําเครื่องหมาย 

ลงในตารางระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ตามเกณฑพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 4  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมมาก 

 ระดับความคิดเห็น 3  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมปานกลาง 

ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมนอย 

 ระดับความคิดเห็น 1  หมายถึง  สมรรถนะมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

 

สมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะที่ 1 ทักษะในการเชื่อมตอเครือขายการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

1.1 นักศึกษาสามารถเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย

ผานอุปกรณคอมพิวเตอร เชน PC, Notebook 

หรือ โทรศัพทมือถือ  

เชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตได 

     

1.2 นักศึกษาสามารถใชสัญญาณเครือขายจากสื่อ

แบบใชสายหรือไรสาย ในการรับสงขอมูลผาน

อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขายได 

     

สมรรถนะที่ 2 ทักษะในการเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 

2.1 นักศึกษาสามารถอธิบายสวนประกอบของ

คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

     

2.2 นักศึกษาสามารถเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร

พื้นฐาน ไดตรงตามคุณสมบัติของการใชงานได 
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สมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะที่ 3 ทักษะในการใชงานระบบปฏิบัติการ 

3.1 นักศึกษาสามารถต้ังคาความละเอียดหนาจอได      

3.2 นักศึกษาสามารถต้ังคาภาษาตางๆ ได      

3.3 นักศึกษาสามารถต้ังคาวันที่และเวลาได      

3.4 นักศึกษาสามารถจัดการแฟมขอมูลพื้นฐานได 

เชน สราง ลบ คัดลอก แกไขชื่อ แฟมขอมูล 

     

3.5 นักศึกษาสามารถดูขนาดและชนิดของไฟลตาง 

ๆ ได 

     

3.6 นักศึกษาสามารถเลือกใชเครื่องพิมพที่ติดตั้งอยู

ในระบบปฏิบัติการได 

     

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน และอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆ 

4.1 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณอานและบันทึก

ขอมูลตางๆ เชน Flash Drive, External Hard 

disk, CD, DVD ได 

     

4.2 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมบีบอัดขอมูล

ได 

     

4.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมจัดระเบียบ

เนื้อที่วางบน Disk Drive ได 

     

4.4 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําหรับเลน

และแสดงผล ไฟล มัลติ มิ เดี ย  เ ชน Media 

Playerได 

 

     

สมรรถนะที่ 5 นักศึกษามีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ 

5.1 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณตอพวงเพื่องาน

นําเสนอได เชน ใชงานคอมพิวเตอรรวมกับโปร

เจ็คเตอรได 

     

5.2 นักศึกษาสามารถใชงานอุปกรณตอพวงตางๆ 

เชน เครื่องพิมพ  สแกนเนอร  กลองเว็บแคม 

ได 
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ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะที่ 6 นักศึกษามีทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงาน 

6.1 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมประมวลผล

คําสั่งขั้นพื้นฐาน เชน Microsoft Word ได 

- สรางเอกสารพื้นฐานตามรูปแบบที่กําหนด

ได 

     

6.2 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมตาราง

คํานวณข้ันพื้นฐาน เชน Microsoft Excel ได 

 - สรางเอกสารพื้นฐานตามรูปแบบที่กําหนด

ได 

 - เรียกใชฟงกชั่นการคํานวณและสรางสูตร

การคํานวณข้ันพื้นฐานได 

 - ส ร า ง แผนภูมิ ใน รู ปแบบต า ง  ๆ  จ าก

ตารางขอมูลได 

     

6.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมนําเสนอ ขั้น

พื้นฐาน เชน Microsoft PowerPoint ได 

 - สรางเอกสารนําเสนอตามรูปแบบที่กําหนด

ได 

     

สมรรถนะที่ 7 นักศึกษามีทักษะในการใชงานเครือขายและอินเตอรเน็ต 

7.1 นั ก ศึ กษาส าม า รถ ใช ง าน โปร แก ร ม เ ว็ บ

บราวเซอร เชน Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari เพื่อคนหา

เว็บไซตได 

     

7.2 นักศึกษาสามารถใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

เชน Hotmail, Yahooหรือ Gmail เพื่อการ

ติดตอสื่อสารได 

     

7.3 นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสื่อสารสังคม

ออนไลน เชน  Facebook, Twitter, Line ,  

Google Talk, Skype หรือโปรแกรมอื่นๆได 
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ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

7.4 นักศึกษาสามารถใชงานเครื่องมือเพื่อการคนหา

ขอมูลผานอินเตอรเน็ตโดยใช Search Engine 

ได 

 

     

7.5 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

ผานอินเตอรเน็ตกับขอมูลที่มีในคอมพิวเตอร 

เชน Upload, Download ได 

     

7.6 นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตางๆได 

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะทางดาน IT ของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูม ิ
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                          ลงชื่อ………………………………………………  

                                                          (…………………………………………………………….)  

ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………… 

หนวยงานตนสังกัด………………………………………………………………………………………………………… 
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