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เน่ืองจากกร ะบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นเพียงเคร่ืองมือส่วน หนึ่งที่มุ่งสร้างความรู้ให้แก่

บัณฑิต และมีอาจารย์ จ านวนมากมุ่งสอนเฉพาะตามหลักสูตรที่ก าหนด  และมีนักศึกษา เป็นจ านวนมากมุ่ง
เรียนให้ครบหลักสูตรเพื่ อรับปริญญาบัตร  โดยที่ทั้งสองฝ่ายมักจะลืม คิดถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่สังคม
ต้องการ ดังนั้นจึงพบว่ามีผู้จบปริญญาเป็นจ านวนมากขาดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งนับว่าเป็นการ
ลงทุนทางการศึกษาที่สูญเปล่าซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของประเทศไทย 

ความส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
เน่ืองจากในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีความเข้มงวดด้านมาตรฐาน

วิชาชีพมากขึ้น  มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการท างานมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จึงมีประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการคือ  

ประการแรก หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพราะได้บัณฑิตที่คุณสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น   

ประการที่สอง เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม และบริหารจัดการทรัพยากร
ต่าง ๆ   ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   

ประการที่สาม เป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะจะท าให้ มีโอกาสในการ
ถูกคัดเลือกเข้าท างานมากขึ้น และมีโอกาสในการก้าวหน้าในการท างานมากขึ้น 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิตว่า  “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ   มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้
ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว โดยเน้นทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และคุณสมบั ติอ่ืนๆ ตามประกาศดังกล่าว แต่มีความแตกต่างกันตรงที่
สถานศึกษาบางแห่งเน้นคุณธรรมน าความรู้  สถาบันศึกษาบางแห่งเน้นความรู้มากกว่าคุณธรรม   
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ในขณะที่ตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตที่ “ดีและเก่ง” มากกว่าบัณฑิตที่ “เก่งแต่ไม่ดี” กล่าวคือ
ตลาดแรงงานไม่ได้เน้นความรู้เป็นล าดับแรก แต่จะเน้นความประพฤติ และบุคลิกภาพ มากกว่าความรู้  ทั้งนี้
อาจมีเหตุผลจาก 3 ประการคือ    

ประการแรก การท างานในปัจจุบันต้องมีการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อื่น   ท างานภายใต้แรง
กดดันต่าง ๆ มากขึ้น  และมีการติดประสานงานซึ่งกันและกันค่อนข้างมาก 

ประการที่สอง  นักศึกษาอ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกัน ความงอก งามด้านคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
เน่ืองจากกระแสวัตถุนิยม อบายมุข และตัวอย่างต่าง ๆ ที่ไม่ดีในสังคม  

ประการที่สาม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องใช้
หรือปฏิบัติจริง ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องไปเรียนรู้ใหม่ในสถานที่ท างานจริงในภายหลัง    

ผู้เขียนมีความเห็นว่าความดีสามารถสร้างความเก่งได้ตามหลักพุทธศาสนา  เพราะศีลจะสร้างสมาธิ 
และสมาธิจะสร้างปัญญา แต่ในขณะที่ความเก่งอาจจะสร้าง คนให้เป็นคนดีไม่ได้ และให้ความส าคัญแก่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามล าดับดังนี้ 

1. ด้านความประพฤติ  ตัวอย่างเช่น มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย   ตรงเวลา ขยัน  
มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   ฯลฯ.   ในด้านความประพฤติอาจใช้กิจกรรมทาง
ศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจ  การ จัดให้ฟังเทศน์และสนทนาธรรม  การฟังการบรรยายจากผู้ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ฯลฯ. 

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์  ตัวอย่างเช่น การท างานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี  
มีจิตอาสา( service mind) ฯลฯ.  สถานศึกษาควรให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการท างานเป็นทีม การ
ปรับตัวในสังคม และการให้บริการที่ดี  โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 

3. ด้านบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพในที่นี้หมายถึงบุคลิกภาพภายในและภายนอก  ตัวอย่างเช่น มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีวุฒิภาวะสูง เปิดใจกว้าง  กล้าแสดงออก  การคิดสร้า งสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฎิบัติงาน การแต่งกายเหมาะสม การวางตนให้เหมาะสม ฯลฯ.   ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
บุคลิกภาพภายนอกอาจกระท าได้โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น า(leadership)  เทคนิคการ
พูดในที่ชุมชน    การแต่งกายที่เหมาะสม  และมารยาทในการเข้าสังคมเป็นต้น 

4. ด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   ความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความรู้ปกติ ได้แก่มีความ 
รอบรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล  มีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการวิจัย ค้นคว้า ประยุกต์หรือดัดแปลง ฯลฯ.    ซึ่งการ
สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอาจกระท าโดยการเพิ่มการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น  การให้เรียนวิชา การคิด
วิเคราะห์(critical thinking)  ซึ่งบางมหาวิทยาลัยในประเทศแถบทวีปอเมริกาได้ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ
ส าหรับนักศึกษาทุกคน การให้เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย(research methodology) เพื่อเสริมศักยภาพในการ
วิจัยเป็นต้น 
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5. คุณลักษณะอ่ืน ๆ  ตัวอย่างเช่น   มีค่านิยมที่ดี  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  
มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา  มีความรู้และมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม  มีจิตส านึกในการใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการมี
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ฯลฯ. 

ใครบ้างมีส่วนร่วม  ?  
 ในสภาพความจริงนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่จะถูกรุกเร้าจากกระแสวัตถุนิยม อบายมุข ยาเสพติด 
ปัญหาจากครอบครัว และการท ากิจกรรมที่หลากหลาย  จนท าให้จะเกิดความสับสนในเป้าหมายการเรียน  
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองที่จะต้องช่วยกันสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันดังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทที่กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่ชัดเจน  การก าหนดคุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิตเฉพาะสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ก าหนดแผน
กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  การถ่ายทอดให้นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรรับทราบถึงนโยบายการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  การสรรหาอาจารย์ที่ดีและเก่งที่สุดเข้ามาช่วยปั้น
แต่งนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนให้มากขึ้น การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อบัณฑิตของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  ฯลฯ. 

อาจารย์ต้องพยายามท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธร รม และจรรยาบรรณ อยู่
ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนก ารใช้กิจกรรม
นอกห้องเรียนสร้างเสริมนักศึกษาทุกคนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มากที่สุด แต่สิ่งที่ผู้เขียนเห็น
ว่าเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาของนักศึกษาค่อนข้างมากคือ การแสดงตัวอย่างที่ไม่ดีของอาจารย์บาง
คน  การปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของนักศึกษาด้วยการไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาถาม  การไม่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ไม่สนับสนุนให้นักศึกษา คิดนอกกรอบ(lateral thinking)  และการไม่มีเวลา
ให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ    

นักศึกษาต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการ ให้ความร่วมมือและพยายามปฏิบัติตามกรอบ 
และแนวทางปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดไว้  ถึงแม้ว่ าจะมีความยากล าบากในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ  เพราะสิ่งที่
ปฏิบัติดีในวันนี้จะผลิดอกออกผลในวันข้างหน้า  นอกจากนี้นักศึกษารุ่นพี่  และเพื่อนนักศึกษาควร มีส่วน
ร่วมที่ส าคัญในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยระบบและวิธีการของนักศึกษา 

ผู้ปกครอง  ถึงแม้ว่านักศึกษา ในสถานศึกษาจ านวนมากจะอยู่ห่างผู้ปกครอง แต่ความรักและความ
เอาใจใส่ที่ผู้ปกครองควรให้กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้นักศึกษาอยู่ในกรอบของคนดีได้มาก
ยิ่งขึ้น  
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บทสรุป  
 กระแสโลกาภิวัตน์และสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน  จะสร้างแรงผลักดันให้
สถานศึกษาต้องก าหนดและทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้เป็น สถาบันที่
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมและตัวบัณฑิต โดยต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา  
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง 

 
…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอีสาน 


