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วิชาศึกษาทั่วไปเปนกลไกหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งแตละมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต หรือ Soft Skills ใหพรอมตอการกาวสูชีวิตการทํางานอยางมืออาชีพ รายวิชา “การเขียน
บันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง” เปนตัวอยางรายวิชาเลือกในกลุมวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่แตกตางจากรูปแบบเดิมๆ เปนการใหนักศึกษาไดเรียนรู
ดวยตนเองที่จะพัฒนาทักษะ Soft Skills รวมกับการฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยใชการเขียนบันทึกเปนเครื่องมือ
ในการสะทอน (Reflection) สิ่งที่ไดเรียนรูจากประสบการณจริงระหวางการฝกงาน และมีการใหขอมูลสะทอนกลับ
(Feedback) โดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนกระจกสองใหนักศึกษาไดเรียนรูจากมุมมองของผูอื่นดวย สวนระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูนั้นเนนที่การประเมินกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในการกาวผานอุปสรรคและความสามารถใน
การวางแนวทางการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ รายวิชาดังกลาวยังเปนการลดเวลาเรียนในหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัย
และสามารถสอดแทรกการเรียนรูควบคูไปกับรายวิชาที่บูรณาการรวมกับการทํางาน หรือ Work-integrated Learning
(WiL) ไดทุกรูปแบบ

คําสําคัญ: ทักษะสังคมและทักษะชีวิต วิชาศึกษาทั่วไป การสะทอนคิด การเรียนรูรวมกับการทํางาน
Abstract
General education (GE) module at King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
is designed to mainly develop and enhance student’s soft skills such as social or life skills. All of these
abilities is needed for success on the job. The course on “ Reflective Journal Writing for Selfimprovement” , one example of free elective courses in GE program at KMUTT, purposes the different
approaches on learning. The integration of this course and internship program is chiefly aimed to
develop a very particular set of skills by self- improvement. Secondly, the reflective journal, personal
records of students' learning experiences, is one opportunity providing both delivery of substantive
feedback during the apprenticeships. Using feedback during the intern also provides an effective way
for gaining other people's thoughts and opinions. The class’ s evaluations focus on thinking, planning
and acting strategically. Finally, on- the- job learning process is less time consuming and it could
implement on other kinds of work-integrated learning (WiL).
Key words: Soft Skills, General Education, Reflection, Work-integrated Learning
1. บทนํา

ทามกลางกระแสของสังคมสูงอายุที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ประชากรสูงอายุเพิ่มสัดสวนมากขึ้น ขณะที่
อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอยางมาก ทําใหอัตราสวนพึ่งพิงของประชากรสูงอายุมีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังแสดง
ในภาพที่ 1 ซึ่งสถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นวา ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) มีแนวโนมตองรับภาระทาง
เศรษฐกิจในการดูแลสนับสนุนกลุมประชากรสูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ประชากรอายุระหวาง 15 – 25 ป จํานวนไมนอย
ในสั ง คมไทยปจ จุ บัน ยัง คงอยูในระบบการศึกษา ไมวา จะเปน มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิช าชีพ หรือ
อุดมศึกษา (รวมประชากรที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและยังไมไดทํางาน) ทําใหประชากรที่เขาสูตลาดแรงงานที่แทจริง
มีจํานวนลดลงไปอีก ดังนั้น ศักยภาพของแรงงานและโอกาสของการไดรับการจางงานหรือการมีงานทําและประสบ
ความสําเร็จในงานที่เลือก หรือเรียกวา “Employability” นั้น จึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหผูที่เขาสูตลาดแรงงานมีคุณสมบัติ
ที่พรอมในการเติบโตและเปนสวนหนึ่งในพัฒนาสังคมตอไป

อัตราสวนรอยละของประชากรและการคาดประมาณ
67.0

64.1

19.8
13.2

19.1
16.8

2553

2563

เด็ก (อายุ 0 - 14 ป)

58.6
26.6
14.8
2573

แรงงาน (อายุ 15 - 59 ป)

55.1
32.1
12.8
2583

ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)

ภาพที่ 1 อัตราสวนรอยละของประชากรและการคาดประมาณประชากร
ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553 – 2583 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํานวนผู
วางงานยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจํานวนผู
วางงานมากกวากลุมผูสําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาอยางเห็นไดชัด (รายละเอียดในตารางที่ 1) และเมื่อพิจารณา
สัดสวนจํานวนผูวางงานและจํานวนแรงงานที่ตองการ ในภาพที่ 2 จะพบวา จํานวนผูวางงานในกลุมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวามีสัดสวนมากกวาจํานวนแรงงานที่ตองการเกือบเทาตัว ทําใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวาตองเขาสูภาวะการแขงขันที่สูงในการไดรับการจางงานมากกวากลุมระดับการศึกษาที่ต่ํากวา โดยเฉพาะกลุมที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน
จํานวนมาก โดยมีสัดสวนของความตองการแรงงานมากกวาจํานวนผูวางงานที่มี

ตารางที่ 1 จํานวนผูวางงาน จําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธของแตละป)
จํานวนผูวางงาน (แสนคน)
ระดับการศึกษา
2557
2558
2559
อุดมศึกษา
1.04
1.08
1.51
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
0.57
0.72
0.61
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
0.73
0.62
0.56
ประถมศึกษา
0.63
0.42
0.52
ไมมีการศึกษา
0.34
0.32
0.15
ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ

2560
1.51
1.11
0.63
0.86
0.18

จํานวนแรงงานที่ตองการและผูวา งงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
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ม.ตนหรือต่ํากวา
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ภาพที่ 2 จํานวนแรงงานที่ตองการ จําแนกตามระดับการศึกษา
ที่มา: การสํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ.2556 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
เมื่อพิจารณาตามกลุมสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยไดผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงาน ตั้งแตป พ.ศ.
2558 – 2560 (ตารางที่ 2) พบวา กลุมสาขาวิชาทางสังคม ธุรกิจ และกฎหมาย เปนกลุมสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิต
มากที่สุดและมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลขจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาและจํานวนแรงงานที่ขาดแคลน จะเห็นไดวา ผูสําเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาของแตละปมีจํานวนมากกวา
จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน ยกเวนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง ที่มีจํานวน
บัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงานในสัดสวนใกลเคียงกัน ดังนั้น คุณภาพของบัณฑิตแตละคนจึงเปนตัวกําหนด
โอกาสของการไดงานทําที่เหมาะสม รวมทั้งเปนตัวกําหนดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานที่เลือกอีกดวย ซึ่งปฏิเสธ
ไมไดวา ทุกองคกรตองการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพทั้งความเปนมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีทักษะทาง
สังคม และปรับตัวพรอมเปดโอกาสใหตนเองเรียนรูอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของคณะกรรมการเพื่ออุตสาหกรรมและ
การศึกษาขั้นสูง หรือ The council of industry and higher education ของประเทศอังกฤษ (Archer & Davison,
2008) พบว า มุ ม มองของนายจ า งต อ โอกาสที่ ไ ด รั บ การจ า งงานของบั ณ ฑิ ต นั้ น ขึ้ น อยู กั บ บรรดาทั ก ษะอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากวิชาความรู หรือที่เรียกวา Soft Skills เชน ทักษะทางการสื่อสาร การทํางานเปนทีม ความยืดหยุนปรับตัว
การแกปญหา ภาวะผูนํา การคิดเชิงวิเคราะห การสรางความสัมพันธระหวางกันและภายในองคกร (O’Leary, 2013)
โดยทักษะดังกลาวถูกใหน้ําหนักมากกวาทักษะเฉพาะทาง หรือ Technical or ‘Hard Skills’ เชน การไดคะแนนหรือ
เกรดสูงในวิชาเรียน หรือทักษะพวกเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ตาง ๆ ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดเสนอเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัย
ควรตองจัดใหบัณฑิตมีศักยภาพทางปญญาที่ลึกซึ้ง (Deep Intellectual Capabilities) และมีความพรอมของทักษะที่
สามารถประยุกตใชไดจริงในการทํางาน รวมทั้งโลกอนาคตยังเปนแนวโนมของความตองการบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ควบคูไปกับความสามารถทั่วไปที่ไหลลื่นไดตามสถานการณ (Stiwne & Jungert, 2010) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่ซับซอนมากขึ้นนี้นับเปนความทาทายของมหาวิทยาลัยในฐานะศูนยรวมบุคลากรคุณภาพ องค
ความรู และนวัตกรรมสําคัญ อีกทั้งยังเปนแหลงวางรากฐานความรู ความคิด ทักษะและจริยธรรมใหแกนิสิตนักศึกษาซึ่ง
จะเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของประเทศ (ประสาร ไตรรั ต น ว รกุ ล , 2559) สํ า หรั บ ประเทศไทย หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะรอบดาน โดยพยายามพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนทักษะทาง
สังคมและทักษะชีวิต หรือที่เรียกกันวา Soft Skills ควบคูไปกับพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการทํางาน เพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการกาวผานจากรั้วมหาวิทยาลัยสูชีวิตการทํางานอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่กําหนดประเด็นการพัฒนาหลักในการเตรียม
ความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่สอดคลอง
กับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 2 จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (8 ISCED)
กลุมสาขาวิชา 1
จํานวนแรงงานที่ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามปที่สําเร็จการศึกษา**
ขาดแคลน
2558
2559
2560
ป 2556*
การศึกษา
23
36,168
37,283
39,082
(0.01%)
(11.47%)
(14.38%)
(13.46%)
มนุษยศาสตรและศิลปกรรม
998
28,765
24,710
29,794
ศาสตร
(0.55%)
(9.12%)
(9.53%)
(10.26%)
สังคม ธุรกิจ และกฎหมาย
28,077
124,168
100,648
110,922
(15.44%)
(39.38%)
(38.81%)
(38.20%)
วิทยาศาสตร
10,983
34,408
26,644
28,678
(6.04%)
(10.91%)
(10.27%)
(9.88%)
วิศวกรรมศาสตร การผลิต และ
31,253
35,055
29,587
35,155
การกอสราง
(17.19%)
(11.12%)
(11.41%)
(12.11%)
เกษตรศาสตร
103
8,347
7,266
8,979
(0.06%)
(2.65%)
(2.80%)
(3.09%)
สุขภาพและสวัสดิการ
868
19,146
19,287
23,127
(0.48%)
(6.07%)
(7.44%)
(7.96%)
การบริการ
2,410
10,392
10,815
14,494
(1.33%)
(3.30%)
(4.17%)
(4.99%)
อื่น ๆ
107,112
15,216
2,582
133
(58.91%)
(4.83%)
(1.00%)
(0.05%)
รวมทั้งหมด
181,827
315,305
259,356
290,364
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
ที่มา: * การสํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ.2556 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
** ขอมูลรายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามกลุมสาขาวิชาขององคการยูเนสโก รวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=3)
0

2. วัตถุประสงคของบทความ
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการออกแบบหลักสูตรของตนเองตามวิสัยทัศนของแตละสถาบัน อีกทั้งยังมีความ
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองตอการพัฒนา
ของประเทศ ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมของ
1

การจํ า แนกสาขาวิ ช าตามกลุ ม ISCED หรื อ International Standard Classification of Education เป น การจั ด
หมวดหมูการอางอิง เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เปนกรอบงาน
ทางสถิติสําหรับการจัดการขอมูลดานการศึกษา ซึ่งออกแบบโดยองคการยูเนสโก

รายวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่แตกตางจากรูป
แบบเดิมๆ โดยบูรณาการรวมกับการฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนา
ตนเองในทักษะสังคมและทักษะชีวิตควบคูไปกับการฝกทักษะวิชาชีพของตนเอง เพื่อนําไปสูการเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และมีความพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณตางๆ ในชีวิตไดตอไป
3. วิธีการศึกษา
การศึกษาเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมของรายวิชาศึกษาทั่วไปเปนการศึกษาเอกสาร
(Documentary Research) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการประมวลผลและนําเสนอตามลําดับ ไดแก
สถานการณความเปลี่ยนแปลงของความตองการตลาดแรงงานที่มีผลตอโอกาสการไดงานทํา ทักษะที่จําเปนที่บัณฑิตควร
พัฒนากอนออกสูชี วิต การทํา งานจริ ง กระบวนการเรี ยนรู อ ยา งต อ เนื่ องอั น นํ า ไปสู ก ารเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต (Lifelong
Learning) และการนําเสนอตัวอยางรายวิชาของกลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะดาน Soft Skills ควบคูกับการฝกปฏิบัติจริงหรือการฝกทักษะเชิงวิชาชีพใน
สถานประกอบการ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาเปนทักษะการเรียนรูที่จะเปนประโยชนไดในอนาคต
4. ผลการศึกษา
4.1 Soft Skills ทักษะจําเปนในการเพิ่มมูลคาใหกับบัณฑิต
Employability เปนความสามารถที่จะทําใหไดงานที่ตนเองปรารถนาและความสามารถที่จะรักษาพรอมเติบโต
ในงานที่ ต นเองทํ า อยู (Andrew & John, 2007) ทั ก ษะจํ า เป น ที่ ช ว ยให ค นมี โ อกาสได รั บ การจ า งงานและประสบ
ความสําเร็จในงานที่เลือก (Employability skills) ถูกหยิบยกเปนประเด็นใหญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหลาย
ประเทศ การพัฒนานิสิตนั กศึก ษาให เปนบัณ ฑิตที่ มีคุณสมบั ติทั้ง เกง และดี มีการสะสมความรู ในศาสตรที่เกี่ยวข อง
(Content) สามารถประยุกตค วามรูนั้น ไปใชใหเกิดประโยชน (Capability) และมีศักยภาพในการทํา งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งงานเดี่ยวงานกลุม (Character) ยอมเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และมักไดรับโอกาสในการถูกจาง
งานมากขึ้น (O’Leary, 2013) บัณฑิตจึงควรไดรับการพัฒนาทั้งความรูความสามารถทางวิชาชีพ หรือ Hard skills และ
ทักษะทางสังคมอื่น ๆ หรือ Soft skills ซึ่งเปนทักษะที่จะชวยใหบัณฑิตเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Gibb, 2014) การศึกษา
เรื่องความสามารถในการไดรับจางงานของบัณฑิต (Graduate Employability) ของประเทศตาง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและ
อเมริกา (Andrews & Higson, 2008; Eisner, 2010) ระบุวา มหาวิทยาลัยหลายแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งทักษะที่จําเปนมักประกอบดวย 1) การ
สื่อสาร (Communication) ทั้งการเขียน พูด และภาษาทาทางอื่น (Nonverbal) รวมทั้งการเปนผูฟงที่ดีดวย (Good
listener) 2) การทํางานเปนทีม (Teamwork) เพราะหลายองคกรตองทํางานรวมกันหลายแผนกหลายโครงการ 3) การ
คิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) เปนความสามารถที่จะเขาใจ วิเคราะห ตีความขอมูล และสรุปตัดสินใจในสถานการณ
ตาง ๆ รวมทั้งการแกปญหาเฉพาะหนา 4) คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) ทุกองคกรตองการคนที่เขาใจและยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บขององค ก ร ซื่ อ สั ต ย แ ละไว ว างใจ มื อ อาชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ความรู ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Knowledge) เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเขามามีบทบาทใน
โลกปจจุบันมากขึ้น สอดคลองกับ ศ.นพ.วิจารณ พาณิช (2555) ไดกลาววา การเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21
ตองการทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่ประกอบดวย 3R และ 7C ไดแก
- Reading (อานออก)
- Writing (เขียนได)
- Arithmetic (คิดเลขเปน)

- Critical Thinking and Problem Solving (ทั ก ษะด า นการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการ
แกปญหา)
- Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
- Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)
- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทัน
สื่อ)
- Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
การประชุมคณะกรรมการทักษะในการไดรับการจางงานและการจัดการศึกษาและธุรกิจในสาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และคณิ ต ศาสตร (The Conference Board of Canada’s Employability Skills Forum and the
Business and Education Forum on Science, Technology, and Mathematics) ได ร ว มกั น กํ า หนดชุ ด ทั ก ษะที่
จําเปนตอโอกาสไดรับการจางงานของกลุมงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร เปน 3 กลุมทักษะ 2 ไดแก
กลุม 1 ทักษะพื้นฐาน (Fundamental Skills) ประกอบดวย การสื่อสาร การจัดการขอมูลและตัวเลข การคิด
และแกปญหา
กลุ ม 2 ทั ก ษะการจั ด การส ว นบุ ค คล (Personal Management Skills) ประกอบด ว ย การแสดงออกด ว ย
ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว การเรียนรูอยางตอเนื่อง และการทํางาน
อยางปลอดภัย
กลุม 3 ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork Skills) ประกอบดวย การทํางานรวมกับผูอื่น การมีสวนรวมใน
โครงการและงานอื่น ๆ
อลิสัน ดอยล (Doyle, 2018) ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ไดเขียนบทความเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการเปนวิศวกร
ชั้นนําวาตองประกอบดวยทักษะตอไปนี้
1. การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) เพราะวิศวกรรมเปนพื้นฐานของการแกปญหาและการคนหา
ทางเลือกใหม ๆ
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลอง (Computer Modeling) เพื่อชวยในการพยากรณและตัดสินใจตอ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
3. ความใสใจในรายละเอียด (Attention to Detail) งานทางวิศวกรรมมีรายละเอียดที่ซับซอน และตองใส
ใจรายละเอียดทั้งหมด เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กนอยอาจมีผลกระทบยิ่งใหญ ที่ไมใชแคการสูญเสีย
เงิน แตยังรวมถึงคนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4. ความสามารถทางคณิตศาสตร (Higher Mathematics) ถึงแมปจจุบันจะมีพัฒนาการทางคอมพิวเตอรมา
ชวยในการคิดคํานวณ แตวิศวกรตองเขาใจการแกปญหาเชิงตัวเลขกอนใหคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย
วิเคราะห
5. ความสามารถทางการสื่อสาร (Communication Skills) วิศวกรตองมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะตองมี
การสื่อสารกับลูกนองในทีมและคนอื่น ๆ ในพื้นที่ทํางาน หรือแมแตการสื่อสารกับสาธารณะ ซึ่งสวนใหญ
เปนคนที่ไมมีพื้นความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
6. ทักษะการจัดการและภาวะผูนํา (Leadership and Management Skills) เปนทักษะที่มีความสําคัญ
และจําเปนในการทํางานใหสําเร็จ การบริหารจัดการทีมงานและการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นใน
กระบวนงานที่ซับซอน
1

2

ขอมูลจาก www.conferenceboard.ca/topics/education/learning-tools.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
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7. การทํางานเปนทีม (Teamwork) ตองทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางกันในทีมและในสังคมไดเปน
อยางดี
นอกจากนี้ ยังมีทักษะอื่นในสายงานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่จําเปน
ตอความสําเร็จในการไดรับงานและการเติบโตในงานที่ทํา ไดแก การทํางานภายใตภาวะกดดันและเสร็จทันกําหนดเวลา
การใหคุณคาตอความแตกตางหลากหลาย และการริเริ่มสิ่งใหมๆ ดวยการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ไมใชการรับ
คําสั่งเพียงอยางเดียว และที่สําคัญคือ การเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งการเรียนรูสิ่งใหมๆ การเรียนรูจากความสําเร็จและ
ความผิดพลาด การปรับตัวและการทําสิ่งที่ดีกวาเสมอ 3
2

4.2 Self-improvement toward Employability พัฒนาจากขางในเพื่อสรางมูลคาในตลาดแรงงาน
ทักษะที่มีความจําเปนตอโอกาสไดรับงานและประสบความสําเร็จในงานที่ทํา (Employability skills) ดังได
กลาวไปขางตนนั้นเปนทักษะที่ตองถูกพัฒนาใหเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลเพื่อหลอหลอมเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคล (Personal Attributes) และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณในอนาคต การเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองเปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ และเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อเจอกับปญหาหรือสถานการณ
คุกคามจะสามารถปรับตัว เรียนรู จัดการหรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค
ปจจัยสําคัญของความสามารถในการไดรับงานและประสบความสําเร็จ (Employability) ตองประกอบดวย
หลายองคประกอบ ทั้งการจัดการหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะการณของโลก การจัดการเรียนรู
ตองเนนทั้งความรู ทักษะวิชาชีพ และทักษะรอบตัวใหแกนักศึกษา นอกจากนี้แลว นักศึกษาตองพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรูสถานการณโลกภายนอก เรียนรูความเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเรียนรูประสบการณ
จากการทํางานจริง เชน การฝกงาน และเรียนรูในการจัดการทางอารมณและทักษะสังคมอื่น ๆ ดวย การศึกษาของ
ลอเรนและปเตอร (Lorraine & Peter, 2007) ไดเสนอโมเดล CareerEDGE เปนกุญแจในการพัฒนาสูความสามารถใน
การไดรับงานและประสบความสําเร็จ (Employability) ซึ่งโมเดลดังกลาวมี 5 องคประกอบหลักที่นักศึกษาตองเรียนรู
และพัฒนา ประกอบดวย การเรียนรูในการพัฒนาอาชีพ (Career Development Learning) ประสบการณทั้งเรื่องงาน
และชีวิต (Experience) ความรูในสาขาวิชา ความเขาใจและทักษะ (Degree Subject Knowledge, Understanding &
Skills) ทักษะรอบดาน (Generic Skills) และความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดความสมบูรณของความสามารถในการไดงานและประสบความสําเร็จ
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ภาพที่ 3 โมเดล CareerEDGE กุญแจสูโอกาสในการไดงานและประสบความสําเร็จ (Lorraine & Peter, 2007)
นอกจากปจจัยตั้งตน 5 ประการดังกลาวแลว ตัวแปรดานบุคคลหรือ Self ยังเปนตัวเชื่อมนําไปสูความสามารถ
ในการไดงานและประสบความสําเร็จในอนาคต (Employability) ซึ่งตัวแปรดานบุคคลที่สําคัญ ไดแก ความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem)
แบนดูรา (Bandura, 1995) นักจิตวิทยาที่เสนอทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ระบุวา ความ
เชื่อมั่นในศักยภาพแหงตนมีอิทธิพลตอวิธีคิด ความรูสึก แรงจูงใจและการกระทําของบุคคล (Efficacy beliefs influence
how people think, feel, motivate themselves and act.) เมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถทําได บุคคล
นั้น ยอมมีโอกาสไดรับ ตํา แหนง งาน (gain a position) และประสบความสํา เร็จ ในอาชีพที่เขาเลือก ซึ่ง ความเชื่อใน
ศักยภาพของตนที่เกี่ยวของกับ Employability (Lorraine & Peter, 2007) ประกอบดวย
1. ประสบการณจากตนเอง (Mastery Experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับโอกาสทดลองดวยตนเองใน
การทํา งานเฉพาะอย า ง (A Particular Task) เชน การไดฝกปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ ซึ่ง
ประสบการณความรอบรูในงานที่ทํานี้จะนําไปสูความเชื่อมั่นในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy)
2. ประสบการณ จ ากผู อื่ น (Vicarious Experiences provided by social models) คื อ การเรี ย นรู จ าก
ประสบการณหรือความสําเร็จของผูอื่น ยิ่งถาบุคคลคนนั้นมีความใกลเคียงกับตนเองมากเทาใด จะยิ่ง
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู และความเชื่อมั่นในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) จะเกิดมากขึ้นไปตามไป
ดวย
3. การจูงใจทางสังคม (Social Persuasion) เปนการที่บุคคลถูกจูงใจใหแสดงความสามารถที่จํา เป น ตอ
ความสําเร็จของกิจกรรมหนึ่งๆ เมื่อบุคคลถูกใหความสําคัญและถูกกระตุนใหใชความพยายามผลักดันให
ทําจนสําเร็จตามเปาหมาย บุคคลนั้นจะพัฒนาความเชื่อมั่นในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) ตามลําดับ
การพั ฒ นาความเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพแห ง ตน (Self-efficacy) จะเป น การเพิ่ ม ความมั่ น ใจในตนเอง (Selfconfidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) โดยบุคคลตองเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะประสบ
ความสําเร็จ และสามารถนําเสนอ (project) ตอโลกภายนอกได ซึ่งคนที่มีความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) สูงจะ
สามารถกาวไปถึงความสําเร็จที่เปนจริง และสงตอไปสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป

โมเดล CareerEDGE แสดงให เ ห็ น ความสั ม พั น ธ ข อง 5 องค ป ระกอบหลั ก ผ า นกระบวนการสะท อ นคิ ด
(Reflection) และประเมินผล (Evaluation) ในการพัฒนาตัวแปรดานบุคคลหรือ Self เพื่อกาวสูความสามารถในการได
งานและประสบความสําเร็จในอนาคต (Employability) ซึ่งการสะทอนคิดและประเมินผล จะตองผานการซึมซับหรือ
เคี่ยวกรําจากประสบการณบางอยาง เพื่อใหผูเรียนไดใครครวญถึงเรื่องราวหรือสถานการณที่เผชิญดวยตนเอง จนกระทั่ง
เกิดการเรียนรูจากประสบการณนั้น ดวยการที่ผูเรียนตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกระทําบางสิ่งที่แตกตางไป
จากเดิมอันเปนผลสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ไดเรียนรู ซึ่งโคลบ (Kolb & Kolb, 2012) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูเชิงทดลอง
(Experimental Learning Theory) โดยมองวา การเรียนรูเปนกระบวนการหลักของการปรับตัวของมนุษยที่เกี่ยวโยงกับ
ชีวิตทั้งชีวิต และกระบวนการเรียนรูของมนุษยเปนวงจรตอเนื่อง (Learning Cycle) ไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดสิ้นสุด การ
สังเกตและสะทอนกลับ (Observation and Reflection) เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู นั่นคือ เมื่อผูเรียน
ไดวิเคราะห ใหเหตุผล และประเมินประสบการณที่เกิดขึ้น ผานกระบวนการคิดเชิงวิพากษ จนตกผลึกเปนแนวทางในการ
แก ไ ขและพั ฒ นาให ดี ขึ้ น แล ว (Development of Ideas) จากนั้ น นํ า แนวทางไปทดลองปรั บ ใช (Testing idea in
practice) และประสบการณที่ไดจากการทดลอง (Experiences) จะถูกสังเกตและสะทอนกลับเขาสูวงจรในกระบวนการ
เรียนรูตอไป
ดังนั้น การสะทอนคิดและประเมินผลเพื่อการเรียนรูจากประสบการณจะชวยใหนักศึกษาไดตระหนักวา ตนเอง
ตองพัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานอีกเทาใด และมีอะไรอีกบางที่ตองทําเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งการ
ทบทวนเพื่อประยุกตทักษะที่มีไปยังสถานการณใหมๆ การสรางแผนของอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถแสดง
ศักยภาพดานการทํางานและความสามารถในการจัดการความกาวหนาทางอาชีพในอนาคตใหนายจางไดประจักษอีกดวย
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปสูความสามารถในการไดงานและประสบความสําเร็จในงานที่ตนเอง
เลือกจึงเปนการเรียนรูอยางเปนพลวัต ดังแสดงในภาพที่ 4 เริ่มจากขั้นการเตรียมตัวเองใหพรอมเผชิญหรือพรอมทดลอง
ปฏิบัติ (Active Experiment) บุคคลตองเตรียมตัวเองทั้งองคความรู ทักษะเฉพาะวิชาชีพ และทักษะอื่น ๆ จนเกิดความ
มั่นใจระดับหนึ่งวาตนเองมีศักยภาพในโลกการทํางานจริง (Self-efficacy) การเรียนรูมักเริ่มอยางจริงจังในชวงระหวาง
การฝกงานซึ่งจะไดพบเจอกับประสบการณจริง (Experiences) บุคคลจะไดเรียนรูจากการฝกฝนดวยตนเอง (Mastery
Experiences) และใชการสังเกต ใครครวญ และการสะทอนกลับ (Reflective Observation) เปนเครื่องมือในการเรียนรู
พัฒนาการของตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาชวยดูแลแนะแนวใหผูเรียนไดตกผลึกประสบการณเปนบทเรียนของตนเอง
(Abstract Conceptualization) อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาใหดีขึ้น (Self-development) และนําไปเตรียมตัวเอง
เพื่อทดลองใหมอีกครั้ง (Active Experimentation) ซึ่งบุคคลจะไดพัฒนาความเชื่อมั่นในศักยภาพแหงตนเพิ่มขึ้น (Selfefficacy) มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น (Self-confidence) อยางไรก็ตาม สถานการณจริงในชีวิตมีความเปนพลวัต
เชนกัน บุคคลจะไดพบเจอประสบการณแปลกใหมเสมอ และการเรียนรูจากประสบการณจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อบุคคลมี
ทักษะการคิดใครครวญสะทอนกลับ ประกอบกับการมีอาจารยที่ปรึกษาหรือหัวหนางานหรือเพื่อนรุนพี่เปนผูคอยให
คําแนะนําปรึกษา บุคคลจะเกิดการตกผลึกและคิดหาแนวทางที่ดีกวาตอไป ซึ่งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในแตละครั้งจะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-efficacy) ที่
จะพรอมเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ไดตอไป

ภาพที่ 4 โมเดลการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองสูความสามารถในการทํางาน (Employability)
ผานแนวคิดวงจรการเรียนรูของโคลบ (Kolb’s Learning Cycle)
4.3 โปรแกรมสรางเสริมทักษะพัฒนาตนเอง
หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต
และความสามารถในการทํางานของบัณฑิต โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละมหาวิทยาลัย
ไวเปนกรอบในการจัดโครงสรางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิตและความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตของแตละสถาบันเปนประจําทุกป เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
ที่แมเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในกลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนกลุมที่มีสัดสวนของบัณฑิตและจํานวน
แรงงานที่ขาดแคลนในจํานวนใกลเคียงกัน แตโลกปจจุบันมีความแตกตางจากโลกในอดีต และมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
อยางไมหยุดนิ่งตอไปในอนาคต โลกที่ไมเหมือนเดิมไดกระทบไปถึงความตองการของตลาดแรงงานที่มีเงื่อนไขการทํางาน
ที่แตกตางไปจากเดิม การผลิตบัณฑิตใหเปนทั้งคนเกงและคนดี มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ จึงเปนความมุงมั่นของ
มหาวิทยาลัย ภายใตวิสัยทัศนในการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัย
มากยิ่ ง ขึ้ น และกํ า หนดกรอบมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข อง มจธ.ไว 8 ประเด็ น 4 ได แ ก ความรู
(Knowledge) ทั ก ษะการปฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ ช าชี พ (Professional skill) ทั ก ษะการคิ ด (Thinking skill) ทั ก ษะการเรี ย นรู
(Learning skill) ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication skill) ทั ก ษะการจั ด การ (Management skill) ภาวะผู นํ า
(Leadership) และความเปนพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship)
งานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาในกลุมนักศึกษาวิศวกรรมโยธา (Creasey, 2013) พบวา โอกาสในการไดรับการจางงาน
และประสบความสําเร็จในงานที่ทํา (Employability) ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 1. สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ดี
(A good degree) 2. มี ทั ก ษะรอบตั ว (Generic skills) และ 3. เพี ย บพร อ มด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล (A set of
personal attributes) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เนนผลิตบัณฑิต
กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จึงมุงเนนการสรางกําลังคนระดับสูงเชิงสมรรถนะ (Competence) เปลี่ยนระบบ
การศึกษาที่เนนการสอน (Teaching) ของอาจารย มาเนนที่การเรียนรูของผูเรียน (Student Learning) ผานกลไกการ
เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อาทิ กลุมวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
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และการเรี ย นรู ก ารเชื่ อ มโยงความรู ใ นห อ งเรี ย นและการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการและชุ ม ชน (Work
Integrated Learning: WIL) เปนตน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2560) การจัดหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของ มจธ. จึงเปนกลไกหนึ่งในการเติมเต็มความสมบูรณของบัณฑิต มจธ. ดานทักษะทางสังคมและชีวิต ซึ่ง
รวมถึงทักษะทางการสื่อสารและทักษะทางจิตสังคมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ อาทิ คุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ การทํางานเปนทีม การปรับตัว การแกปญหา และการทํางานภายใต
ภาวะกดดัน เปนตน ผานกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553 ไดกําหนดรายวิชาบังคับ แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
กลุมวิชาสุขพลานามัย 1 หนวยกิต และกลุมวิชาบูรณาการ 15 หนวยกิต ประกอบดวย 5 รายวิชา คือ มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา (Learning and Problem
Solving Skills) มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of Thinking) ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of Life) และการบริหาร
จัดการยุคใหมและภาวะผูนํา (Modern Management and Leadership) นอกจากนี้ ยังมีกลุมวิชาบังคับเลือกอีก 6
หนวยกิต (จํานวน 2 รายวิชา) ใหนักศึกษาสามารถเลือกเพื่อลงทะเบียนเรียนไดตามความสนใจ ยกตัวอยางเชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ มนุษยกับการใชเหตุผล ศาสตร
และศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน เปนตน จากการศึกษาในกลุมบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรพบวา ชวงเวลาที่
นักศึกษาไดเรียนรูมากที่สุด คือ ชวงฝกงานและทําโครงการเพื่อสําเร็จการศึกษา หรือ Thesis Project ซึ่งแนวคิดนี้ไดถูก
วางแผนจัดการมาเปนอยางดีเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะของตนเองใหพรอมสําหรับโอกาสในการไดงานทํา
หรือเปนการพัฒนา Employability (Stiwne & Jungert, 2010) และยังพบวากลุมวิศวกรรมศาสตรจะมีการเตรียมความ
พรอมและไดรับการสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนสูการไดรับโอกาสในการทํางานมากกวากลุมสาขา
อื่น ๆ เชน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร (O’Leary, 2017; Stiwne & Jungert, 2010) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มจธ.ในฐานะเปนกลไกลหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ Soft Skills ซึ่งเปนทักษะรอบตัว
และคุณลักษณะสวนบุคคลที่จะเอื้อสนับสนุนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ กลุมวิชาบังคับเลือกซึ่งเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดดวยตนเอง จึงออกแบบรายวิชาที่มีความหลากหลาย ยืดหยุน และตอบสนองพัฒนาการ
เรียนรูดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในสังคมและการทํางานของนักศึกษา และรายวิชาการเขียนบันทึก
สะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) เปนรายวิชาหนึ่งที่ออกแบบ
ใหนักศึกษาฝกการเรียนรูดวยตนเองที่เชื่อมโยงพัฒนาการจากภายในตัวบุคคลกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง ซึ่งการพัฒนาตนเองดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในสถานการณอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
4.4 ตัวอยางรายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for SelfImprovement)
รายวิ ช าการเขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง (Reflective Journal Writing for SelfImprovement) เปนรายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.) ที่เนนการเรียนรูภาคปฏิบัติและการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูในสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น โดยนักศึกษา มจธ. สามารถลงทะเบียน
เรี ย นรายวิ ช าการเขี ย นบั น ทึ ก ฯ ควบคู กั บ การเรี ย นรายวิ ช าการฝ ก งาน (Internship) สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative
Education) หรือรายวิชาการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน หรือ Work-integrated Learning (WiL)
วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาการเขียนบันทึกฯ มุงพัฒนาใหนักศึกษา 1) เขาใจ
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว และจัดการอารมณของตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่น 2) พัฒนา
ความสามารถในการประเมินตนเองของนักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคขององคกร และ 3) พัฒนาทักษะ
การเขียนรายงานการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ดวยรูปแบบการเขียนบันทึกสะทอนคิด (Reflective Journal) และ
การเขียนรายงานแนวทางการพัฒนาตนเอง

การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดาน Soft Skills ดังกลาวขางตน จะชวยใหนักศึกษา มจธ. สามารถ
ปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มในสถานประกอบการ ที่ มี เ ป า หมายการดํ า เนิ น งานแตกต า งไปจากห อ งเรี ย นหรื อ
หองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาได และชวยเสริมการเรียนรูดานวิชาชีพซึ่งที่ผานมาไมคอยไดมุงเนนการพัฒนา Soft
Skills มากนัก
การออกแบบรายวิชา
รายวิชาการเขียนบันทึกฯ เนนความสําคัญของ Soft Skills ที่แทรกซึมอยูในการทํางาน และเปนปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการทํางานไมนอยไปกวาความรูความเขาใจในวิชาชีพ โดยมีการเขียนบันทึกสะทอนคิดเปนเสมือน
เครื่องมือการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Personal Development Planning: PDP) เพื่อใหผูเรียนไดวางแผน บันทึก
และสะทอนประสบการณจริงที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานในสถานประกอบการ เครื่องมือดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ ตกผลึก เกิดความตระหนักในตนเองที่เกี่ยวของกับการทํางาน และสามารถประยุกตใชทักษะทางสังคมเพื่อ
จัดการ แกไขขอบกพรอง หรือแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได นอกจากนี้ ทักษะการเขียนบันทึกฯ ดังกลาว เมื่อไดรับ
การฝกฝนอยางตอเนื่อง ยังจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขขอบกพรองที่ยังเหลืออยูไดตอไป แม
การฝกงานจะสิ้นสุดลงแลว
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนระยะเวลา 3 วัน กอนเริ่มปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ซึ่งการอบรมดังกลาว ประกอบดวย การบรรยายความรู และการอธิบายคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาที่จะตองพัฒนา ทั้งเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง การรับรูอารมณและความรูสึกของตนเอง
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงคุณลักษณะ (Characteristics) ของตนเองที่มีอิทธิพลตอการทํางาน ไมวาจะเปนการคิด การ
ตัดสินใจ หรือการสื่อสารระหวางกัน รวมทั้งจะมีการนําเสนอรูปแบบ (Format) ของบันทึกการสะทอนคิด และแนะนํา
วิธีการและเทคนิคการเขียนบันทึกสะทอนคิดใหกับนักศึกษา
ในสวนของอาจารยที่ปรึกษา ทางรายวิชาจะจัดประชุมเพื่ออบรมใหอาจารยที่ปรึกษาเกิดความเขาใจรวมกันใน
บทบาทและหนาที่การกํากับดูแลนักศึกษา รวมทั้งเขาใจรูปแบบและวัตถุประสงคของบันทึกสะทอนคิด และวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา
ทั้งนี้ รายวิชาบันทึกการสะทอนคิดฯ จะมีสํานักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอย
สนับสนุนการทํางานของอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตลอดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ทั้งการกําหนด
เนื้อหา สรางสื่อการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา คอยกํากับ
ดู แ ลเชิ ง เทคนิ ค เป น แหล ง ให คํ า ปรึ ก ษา แก ไ ขป ญ หาและรวบรวมข อ มู ล ต า ง ๆ ตลอดจนติ ด ตามดู แ ลเพื่ อ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาดวย
การประเมินผลของรายวิชา
การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาแบงออกเปน 4 ชวง คือ
ชวงที่ 1 การประเมินผลการเรียนรูหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนการประเมินผลการเรียนรูรายบุคคลที่
เกิดจากกิจกรรมการเรียนรูที่ถูกออกแบบใหเปนแบบฝกหัดสําหรับการฝกฝนทักษะตาง ๆ กอนเขาสูสถานประกอบการ
ทั้ง การเขียนบัน ทึกสะทอนคิดและรายงานสรุปแนวทางการแกไ ขปญหา ตลอดจนการทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ช ว งที่ 2 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ผ า นบั น ทึ ก สะท อ นคิ ด ที่ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นระหว า งการทํ า งานในสถาน
ประกอบการ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหอุปสรรคและปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละรอบสัปดาห โดย
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมินความสามารถในการวิเคราะหและวางแนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ตั้งแต
ชวงแรกจนกระทั่งสิ้นสุดการฝกงาน สําหรับรูปแบบการเขียนบันทึกจะเปนแบบอิเลคทรอนิกส เพื่อสะทอนการเรียนรูที่

เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สัปดาหละ 1 หรือ 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานในสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามประเภทของการฝกงาน
ชวงที่ 3 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้ง 3 ฝาย ไดแก ผูกํากับดูแลนักศึกษา
ในสถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ซึ่งเปนการกรอกแบบประเมินที่ถูกสรางขึ้นตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และเปนการประเมินภายหลังการฝกงานสิ้นสุดลง
ชวงที่ 4 ผลสรุปรายงานแนวทางการแกไข ปรับปรุง และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา ซึ่ง
เปนรายงานที่ถูกเขียนขึ้นโดยตัวนักศึกษาเอง ภายหลังจากทราบผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาและผูกํากับดูแลการ
ฝกงานในสถานประกอบการ
จุดเดนของรายวิชา
ประการที่ 1 การใหความสําคัญกับการพัฒนา Soft Skills ควบคูกับการฝกงานในสถานประกอบการ รายวิชา
บันทึกสะทอนคิดฯ ชวยใหนักศึกษาไดตระหนักถึงเปาหมายของการฝกงานที่ไมเพียงมุงแสวงหาประสบการณและองค
ความรูเชิงวิชาชีพเทานั้น แตการพัฒนา Soft Skills จะเปนกลไกขับเคลื่อนใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
ดียิ่งขึ้น และจะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตได (Gibb, 2014) นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะวิชาชีพควบคู
ทักษะทางสังคมยังชวยเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ซึ่งจะเปนประโยชนตอโอกาสในการไดทํางานที่
ตนเองตองการและประสบความสําเร็จตอไป
ประการที่ 2 การลดเวลาเรียนในหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัย และใชการบูรณาการกิจกรรมการฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบใหกลายเปนพื้นที่เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง โดยไมจําเปนตองใชเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่แยก
ต า งหากเหมื อ นการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าแบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ กั น มา เป น การเรี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง ซึ่ ง เป น
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของกุญแจสูโอกาสในการไดงานและประสบความสําเร็จ (ดูโมเดล CareerEDGE ของ Lorraine
& Peter, 2007)
ประการที่ 3 การเขียนบันทึกสะทอนคิดจะเปนแนวทางใหนักศึกษาสามารถคนหาแนวทางการแกไขปญหาได
ดวยตนเอง โดยขามพนกรอบความรูทางวิชาการในหองเรียน ผานการเรียนรูจากบันทึกการสะทอนคิดของตนเองที่เขียน
ส ง ให อ าจารย ทุ ก สั ป ดาห และเรี ย นรู จ ากผลสะท อ นกลั บ จากอาจารย (Feedback) ทั้ ง คํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ต น
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา หรือวิธีการในการกาวขามอุปสรรคตางๆ ซึ่งการเรียนรูจากการสังเกตตนเองและการ
สะทอนกลับ (Reflective Observation) เปนสวนสําคัญใหกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้น ดังที่โคลบไดเสนอไวในวงจรการ
เรียนรู (Kolb’s Learning Cycle)
ประการที่ 4 ผลการประเมินจากผูอื่น ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษาและผูกํากับดูแลในสถานประกอบการ จะ
เปรียบเสมือนกระจกบานใหญที่จะสะทอนมุมมองของผูอื่นที่มีตอตนเอง ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูที่จะตระหนักถึง
ศักยภาพของตนในการทํางาน ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของตัวเองอยางแทจริง ตระหนักถึงชองวางของทักษะอื่นๆ
ที่ตนเองตองเติมเต็ม และเขาใจความเปนจริงของชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนใหผูเรียนสามารถตกผลึก (Abstract
Conceptualization) และหาแนวทางการเพื่อทดลองทําสิ่งใหมๆ (Active Experimentation) ในการพัฒนาตนเองได
ตอไป (Kolb & Kolb, 2012)
ประการที่ 5 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเนนที่กระบวนการพัฒนาตนเอง มากกวาการมุงที่ผลลัพธ
หรือเปาหมายของการเรียน เมื่อนักศึกษาตองพบเจอกับอุปสรรคหรือสถานการณอื่นๆ ในอนาคต ทักษะการเรียนรูที่ได
จากรายวิชาจะตอยอดใหนักศึกษาสามารถจัดการปญหาไดตอไป สอดคลองกับโมเดลการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองสู
ความสามารถในการทํางาน (Employability) ผานแนวคิดวงจรการเรียนรูของโคลบ (Kolb’s Learning Cycle) ตามที่ได
นําเสนอในภาพที่ 4 ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่เปนกระบวนการตอเนื่องแบบไมมีจุดสิ้นสุดและสามารถเริ่มตนเรียนรู
ประเด็นใหมๆ ไดตลอดเวลา

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางประชากรทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยแรงงานเปนสิ่งที่ควรตระหนัก
และใหความสําคัญ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในแตล ะปสะทอนให เห็นถึงคานิยมของ
การศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษาและการผลิตบัณฑิตในปริมาณที่มากเกิน ความตองการของตลาดในบางสาขาวิชา
นโยบายการจัดการศึก ษาระดับสูง ที่ไ รทิศ ทางไดส วนทางกับความตองการของตลาดแรงงานของประเทศ สงผลให
ภาวะการแขงขันเพื่อไดรับโอกาสของงานในกลุมบัณฑิตจบใหมมีเพิ่มสูงขึ้น ในที่นี้ยังไมรวมสถานการณโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหตลาดแรงงานตองการบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานและพรอมเรียนรูอยางไร
ขีดจํากัดเพื่อเติบโตกาวหนาในอาชีพ ความทาทายดังกลาวเปนโจทยใหญของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถตอการไดรับงานที่ตนเองตองการและประสบความสําเร็จในงานที่เลือก หรือ Employability
กลุมวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนกลุมวิชาบังคับที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558)
กําหนดใหทุกมหาวิทยาลัยจัดโครงสรางหลักสูตรใหนักศึกษาไดเรียนไมต่ํากวา 30 หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยสามารถ
ออกแบบรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และทักษะอื่นที่นอกเหนือจากองคความรูทางวิชาชีพและ
วิชาการ ซึ่งเกณฑดังกลาวนับเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรศึกษาทั่วไปใหเปนกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาใหพรอมตอการกาวสูชีวิตการทํางาน มีความเปนมืออาชีพที่ติดปกคุณสมบัติสวน
บุคคล (Personal Attributes) พรอมโบยบินสูสังคมโลกที่มีพลวัตและพรอมเรียนรูที่จะดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขตอไป
รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเองเปนตัวอยางของรายวิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเปาประสงคในการบูรณาการวิชาชีพกับ
พัฒ นาการของทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตของนักศึกษา ใชก ระบวนการสะท อนและประเมิน ผลประสบการณ
(Reflection and Evaluation) โดยมุง ใหนักศึกษาเรียนรูที่จ ะพัฒนาตนเอง ทั้ง ความเชื่อในศักยภาพแหง ตน (Selfefficacy) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) อันจะนําไปสูการเรียนรู
อย า งต อเนื่ องในอนาคต (Lifelong Learning) การจัดการเรี ย นการสอนมีลั ก ษณะยื ด หยุ น และไม ยึด ติ ด หลั ก เกณฑ
แบบเดิ ม เน น การเรี ย นรู ด ว ยตนเองนอกห อ งเรี ย นในการพั ฒ นาทั ก ษะ Soft Skills ควบคู กั บ การฝ ก งานในสถาน
ประกอบการ โดยใชเทคนิคการเขียนบันทึกสะทอนคิดซึ่งนักศึกษาเขียนเองเปนเครื่องมือชวยการเรียนรู การใหผลสะทอน
กลับ (Feedback) โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูกํากับดูแลในสถานประกอบการเปนเหมือนกระจกสองตนเอง และใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการติดตามประเมินผลการเรียนรู นอกจากการเรียนรูของนักศึกษาจะเกิดประโยชนตอ
ตนเองแลว ยังเกิดประโยชนตอสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในการรวมกันสรางสรรคบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานและมีวุฒิภาวะที่พรอมดําเนินชีวิตตอไป
การจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูของผูเรียนเปนความทาทายอยางเปนระบบ ทั้งการออกแบบเนื้อหา การ
กําหนดเปาประสงคของรายวิชา กิจกรรมที่หลากหลาย บทบาทผูสอนในการเปนผูเกื้อหนุนการเรียนรู การประเมินผลที่
เนนพัฒนาการของผูเรียน และความทาทายในการบริหารจัดการ เชน รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนา
ตนเองจะมีอาจารยที่ปรึกษาการฝกงานของนักศึกษาเปนผูรวมรับผิดชอบในการติดตามดูแลนักศึกษา ดังนั้น การคิด
คํานวณคาภาระงานของผูสอนจึงเปนความทาทายในการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและมีคุณคาดึงดูดให
อาจารยที่ปรึกษาการฝกงานเขารวมเปนทีมเกื้อหนุนการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา
รายวิชาดังกลาวเปนโปรแกรมนํารองการเรียนรูแบบใหมที่จําเปนตองมีการศึกษาเพื่อประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่มีตอพัฒนาการของนักศึกษาตอไป นอกจากการประเมินผลของรายวิชาประจําภาคการศึกษา
แลว ควรศึกษาประเมินผลพัฒนาการของบุคคลแบบระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัวภายหลังออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสูโลกการทํางานจริง ความสามารถจัดการสถานการณในการทํางานไดอยาง
สรางสรรค รวมทั้งความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขดวย
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