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บทคัดยอ 

วิชาศึกษาท่ัวไปเปนกลไกหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต หรือ Soft Skills ใหพรอมตอการกาวสูชีวิตการทํางานอยางมืออาชีพ รายวิชา “การเขียน
บันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง” เปนตัวอยางรายวิชาเลือกในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ท่ีมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีแตกตางจากรูปแบบเดิมๆ เปนการใหนักศึกษาไดเรียนรู
ดวยตนเองท่ีจะพัฒนาทักษะ Soft Skills รวมกับการฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยใชการเขียนบันทึกเปนเครื่องมือ
ในการสะทอน (Reflection) สิ่งท่ีไดเรียนรูจากประสบการณจริงระหวางการฝกงาน และมีการใหขอมูลสะทอนกลับ 
(Feedback) โดยอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปนกระจกสองใหนักศึกษาไดเรียนรูจากมุมมองของผูอ่ืนดวย สวนระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูนั้นเนนท่ีการประเมินกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในการกาวผานอุปสรรคและความสามารถใน
การวางแนวทางการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ รายวิชาดังกลาวยังเปนการลดเวลาเรียนในหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัย 
และสามารถสอดแทรกการเรียนรูควบคูไปกับรายวิชาท่ีบูรณาการรวมกับการทํางาน 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 Self-
improvement” , 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). 
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1. บทนํา 
 ทามกลางกระแสของสังคมสูงอายุท่ีกําลังเกิดข้ึนในประเทศไทย ประชากรสูงอายุเพ่ิมสัดสวนมากข้ึน ขณะท่ี
อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอยางมาก ทําใหอัตราสวนพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุมีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ดังแสดง
ในภาพท่ี 1 ซ่ึงสถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นวา ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) มีแนวโนมตองรับภาระทาง
เศรษฐกิจในการดูแลสนับสนุนกลุมประชากรสูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ประชากรอายุระหวาง 15 – 25 ป จํานวนไมนอย
ในสังคมไทยปจจุบันยังคงอยูในระบบการศึกษา ไมวาจะเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
อุดมศึกษา (รวมประชากรท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและยังไมไดทํางาน) ทําใหประชากรท่ีเขาสูตลาดแรงงานท่ีแทจริง
มีจํานวนลดลงไปอีก  ดังนั้น ศักยภาพของแรงงานและโอกาสของการไดรับการจางงานหรือการมีงานทําและประสบ
ความสําเร็จในงานท่ีเลือก หรือเรียกวา “Employability” นั้น จึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหผูท่ีเขาสูตลาดแรงงานมีคุณสมบัติ
ท่ีพรอมในการเติบโตและเปนสวนหนึ่งในพัฒนาสังคมตอไป   
 



 

 

 
 

ภาพที่ 1 อัตราสวนรอยละของประชากรและการคาดประมาณประชากร 
ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และการคาดประมาณประชากรของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2553 – 2583 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํานวนผู
วางงานยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีจํานวนผู
วางงานมากกวากลุมผูสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวาอยางเห็นไดชัด (รายละเอียดในตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณา
สัดสวนจํานวนผูวางงานและจํานวนแรงงานท่ีตองการ ในภาพท่ี 2 จะพบวา จํานวนผูวางงานในกลุมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวามีสัดสวนมากกวาจํานวนแรงงานท่ีตองการเกือบเทาตัว ทําใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวาตองเขาสูภาวะการแขงขันท่ีสูงในการไดรับการจางงานมากกวากลุมระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวา โดยเฉพาะกลุมท่ี
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน
จํานวนมาก โดยมีสัดสวนของความตองการแรงงานมากกวาจํานวนผูวางงานท่ีมี  
 
 
 
ตารางที่ 1 จํานวนผูวางงาน จําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธของแตละป) 

ระดับการศึกษา 
จํานวนผูวางงาน (แสนคน) 

2557 2558 2559 2560 
อุดมศึกษา 1.04 1.08 1.51 1.51 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 0.57 0.72 0.61 1.11 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 0.73 0.62 0.56 0.63 
ประถมศึกษา 0.63 0.42 0.52 0.86 
ไมมีการศึกษา 0.34 0.32 0.15 0.18 

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  
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ภาพที่ 2 จํานวนแรงงานท่ีตองการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
ที่มา: การสํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ.2556 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 เม่ือพิจารณาตามกลุมสาขาวิชาท่ีสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงาน ตั้งแตป พ.ศ. 
2558 – 2560 (ตารางท่ี 2) พบวา กลุมสาขาวิชาทางสังคม ธุรกิจ และกฎหมาย เปนกลุมสาขาวิชาท่ีมีการผลิตบัณฑิต
มากท่ีสุดและมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละป นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตัวเลขจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาและจํานวนแรงงานท่ีขาดแคลน จะเห็นไดวา ผูสําเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาของแตละปมีจํานวนมากกวา
จํานวนแรงงานท่ีขาดแคลนในตลาดแรงงาน ยกเวนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง ท่ีมีจํานวน
บัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงานในสัดสวนใกลเคียงกัน ดังนั้น คุณภาพของบัณฑิตแตละคนจึงเปนตัวกําหนด
โอกาสของการไดงานทําท่ีเหมาะสม รวมท้ังเปนตัวกําหนดโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในงานท่ีเลือกอีกดวย ซ่ึงปฏิเสธ
ไมไดวา ทุกองคกรตองการคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพท้ังความเปนมืออาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีทักษะทาง
สังคม และปรับตัวพรอมเปดโอกาสใหตนเองเรียนรูอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของคณะกรรมการเพ่ืออุตสาหกรรมและ
การศึกษาข้ันสูง หรือ The council of industry and higher education ของประเทศอังกฤษ (Archer & Davison, 
2008) พบวา มุมมองของนายจางตอโอกาสท่ีไดรับการจางงานของบัณฑิตนั้นข้ึนอยูกับบรรดาทักษะอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากวิชาความรู หรือท่ีเรียกวา 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 ซ่ึงการศึกษาดังกลาวไดเสนอเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัย
ควรตองจัดใหบัณฑิตมีศักยภาพทางปญญาท่ีลึกซ้ึง (Deep Intellectual Capabilities) และมีความพรอมของทักษะท่ี
สามารถประยุกตใชไดจริงในการทํางาน รวมท้ังโลกอนาคตยังเปนแนวโนมของความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ควบคูไปกับความสามารถท่ัวไปท่ีไหลลื่นไดตามสถานการณ (Stiwne & Jungert, 2010) ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีซับซอนมากข้ึนนี้นับเปนความทาทายของมหาวิทยาลัยในฐานะศูนยรวมบุคลากรคุณภาพ องค
ความรู และนวัตกรรมสําคัญ อีกท้ังยังเปนแหลงวางรากฐานความรู ความคิด ทักษะและจริยธรรมใหแกนิสิตนักศึกษาซ่ึง
จะเปนกําลังสําคัญของประเทศ (ประสาร ไตรรัตนวรกุล, 2559) สําหรับประเทศไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะรอบดาน โดยพยายามพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลง ใหความสําคัญกับการเพ่ิมพูนทักษะทาง
สังคมและทักษะชีวิต หรือท่ีเรียกกันวา Soft Skills ควบคูไปกับพัฒนาทักษะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน เพ่ือ
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จํานวนแรงงานที่ตองการและผูวางงาน จําแนกตามระดบัการศึกษา

ผูวางงาน แรงงานท่ีตองการ



 

 

เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการกาวผานจากรั้วมหาวิทยาลัยสูชีวิตการทํางานอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ท่ีกําหนดประเด็นการพัฒนาหลักในการเตรียม
ความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะท่ีสอดคลอง
กับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 
ตารางที่ 2 จํานวนแรงงานท่ีขาดแคลนและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา (8 ISCED)  

กลุมสาขาวิชา0

1 จํานวนแรงงานที่
ขาดแคลน 
ป 2556* 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ตามปที่สําเร็จการศึกษา** 
2558 2559 2560 

การศึกษา 23 
(0.01%) 

36,168 
(11.47%) 

37,283 
(14.38%) 

39,082 
(13.46%) 

มนุษยศาสตรและศิลปกรรม
ศาสตร 

998 
(0.55%) 

28,765 
(9.12%) 

24,710 
(9.53%) 

29,794 
(10.26%) 

สังคม ธุรกิจ และกฎหมาย 28,077 
(15.44%) 

124,168 
(39.38%) 

100,648 
(38.81%) 

110,922 
(38.20%) 

วิทยาศาสตร 10,983 
(6.04%) 

34,408 
(10.91%) 

26,644 
(10.27%) 

28,678 
(9.88%) 

วิศวกรรมศาสตร การผลิต และ
การกอสราง 

31,253 
(17.19%) 

35,055 
(11.12%) 

29,587 
(11.41%) 

35,155 
(12.11%) 

เกษตรศาสตร 103 
(0.06%) 

8,347 
(2.65%) 

7,266 
(2.80%) 

8,979 
(3.09%) 

สุขภาพและสวัสดิการ 868 
(0.48%) 

19,146 
(6.07%) 

19,287 
(7.44%) 

23,127 
(7.96%) 

การบริการ 2,410 
(1.33%) 

10,392 
(3.30%) 

10,815 
(4.17%) 

14,494 
(4.99%) 

อ่ืน ๆ 107,112 
(58.91%) 

15,216 
(4.83%) 

2,582 
(1.00%) 

133 
(0.05%) 

รวมท้ังหมด 181,827 
(100%) 

315,305 
(100%) 

259,356 
(100%) 

290,364 
(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) 
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการออกแบบหลักสูตรของตนเองตามวิสัยทัศนของแตละสถาบัน อีกท้ังยังมีความ
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตท่ีตอบสนองตอการพัฒนา
ของประเทศ ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมของ

                                                            
1 การจําแนกสาขาวิชาตามกลุม ISCED หรือ International Standard Classification of Education เปนการจัด
หมวดหมูการอางอิง เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เปนกรอบงาน
ทางสถิติสําหรับการจัดการขอมูลดานการศึกษา ซ่ึงออกแบบโดยองคการยูเนสโก  

http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=3


 

 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง ซ่ึงเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ท่ีมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีแตกตางจากรูป
แบบเดิมๆ โดยบูรณาการรวมกับการฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนา
ตนเองในทักษะสังคมและทักษะชีวิตควบคูไปกับการฝกทักษะวิชาชีพของตนเอง เพ่ือนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับสถานการณตางๆ ในชีวิตไดตอไป 
 
3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมของรายวิชาศึกษาท่ัวไปเปนการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการประมวลผลและนําเสนอตามลําดับ ไดแก 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงของความตองการตลาดแรงงานท่ีมีผลตอโอกาสการไดงานทํา ทักษะท่ีจําเปนท่ีบัณฑิตควร
พัฒนากอนออกสูชีวิตการทํางานจริง กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องอันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) และการนําเสนอตัวอยางรายวิชาของกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ท่ีบูรณาการการพัฒนาทักษะดาน Soft Skills ควบคูกับการฝกปฏิบัติจริงหรือการฝกทักษะเชิงวิชาชีพใน
สถานประกอบการ ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาเปนทักษะการเรียนรูท่ีจะเปนประโยชนไดในอนาคต 
 
4. ผลการศึกษา 
 4.1 Soft Skills ทักษะจําเปนในการเพ่ิมมูลคาใหกับบัณฑิต 

Employability เปนความสามารถท่ีจะทําใหไดงานท่ีตนเองปรารถนาและความสามารถท่ีจะรักษาพรอมเติบโต
ในงานท่ีตนเองทําอยู (Andrew & John, 2007) ทักษะจําเปนท่ีชวยใหคนมีโอกาสไดรับการจางงานและประสบ
ความสําเร็จในงานท่ีเลือก (Employability skills) ถูกหยิบยกเปนประเด็นใหญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหลาย
ประเทศ การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติท้ังเกงและดี มีการสะสมความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
(Content) สามารถประยุกตความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน (Capability) และมีศักยภาพในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังงานเด่ียวงานกลุม (Character) ยอมเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ และมักไดรับโอกาสในการถูกจาง
งานมากข้ึน (O’Leary, 2013) บัณฑิตจึงควรไดรับการพัฒนาท้ังความรูความสามารถทางวิชาชีพ หรือ Hard skills และ
ทักษะทางสังคมอ่ืน ๆ หรือ Soft skills ซ่ึงเปนทักษะท่ีจะชวยใหบัณฑิตเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Gibb, 2014) การศึกษา
เร่ืองความสามารถในการไดรับจางงานของบัณฑิต (Graduate Employability) ของประเทศตาง ๆ ท้ังในทวีปยุโรปและ
อเมริกา (Andrews & Higson, 2008; Eisner, 2010) ระบุวา มหาวิทยาลัยหลายแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซ่ึงทักษะท่ีจําเปนมักประกอบดวย 1) การ
สื่อสาร (Communication) ท้ังการเขียน พูด และภาษาทาทางอ่ืน (Nonverbal) รวมท้ังการเปนผูฟงท่ีดีดวย (Good 
listener) 2) การทํางานเปนทีม (Teamwork) เพราะหลายองคกรตองทํางานรวมกันหลายแผนกหลายโครงการ 3) การ
คิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) เปนความสามารถท่ีจะเขาใจ วิเคราะห ตีความขอมูล และสรุปตัดสินใจในสถานการณ
ตาง ๆ รวมท้ังการแกปญหาเฉพาะหนา 4) คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) ทุกองคกรตองการคนท่ีเขาใจและยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององคกร ซ่ือสัตยและไววางใจ มืออาชีพและมีความรับผิดชอบ และ 5) ความรูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Knowledge) เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเขามามีบทบาทใน
โลกปจจุบันมากข้ึน สอดคลองกับ ศ.นพ.วิจารณ พาณิช (2555) ไดกลาววา การเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 
ตองการทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีประกอบดวย 3R และ 7C ไดแก  

- Reading (อานออก)  
- Writing (เขียนได)  
- Arithmetic (คิดเลขเปน)  



 

 

- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
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 

เทค โน โล ยี  และคณิตศาสตร  ( The Conference Board of Canada’ s Employability Skills Forum and the 
Business and Education Forum on Science, Technology, and Mathematics) ไดรวมกันกําหนดชุดทักษะท่ี
จําเปนตอโอกาสไดรับการจางงานของกลุมงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร เปน 3 กลุมทักษะ1

2 ไดแก 
กลุม 1 ทักษะพ้ืนฐาน (Fundamental Skills) ประกอบดวย การสื่อสาร การจัดการขอมูลและตัวเลข การคิด

และแกปญหา 
กลุม 2 ทักษะการจัดการสวนบุคคล (Personal Management Skills) ประกอบดวย การแสดงออกดวย

ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว การเรียนรูอยางตอเนื่อง และการทํางาน
อยางปลอดภัย  

กลุม 3 ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork Skills) ประกอบดวย การทํางานรวมกับผูอ่ืน การมีสวนรวมใน
โครงการและงานอ่ืน ๆ   

อลิสัน ดอยล (Doyle, 2018) ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ไดเขียนบทความเกี่ยวกับทักษะท่ีจําเปนในการเปนวิศวกร
ชั้นนําวาตองประกอบดวยทักษะตอไปนี้ 

1. การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) เพราะวิศวกรรมเปนพ้ืนฐานของการแกปญหาและการคนหา
ทางเลือกใหม ๆ  

2. ความสามารถในการสรางแบบจําลอง (Computer Modeling) เพ่ือชวยในการพยากรณและตัดสินใจตอ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

3. ความใสใจในรายละเอียด (Attention to Detail) งานทางวิศวกรรมมีรายละเอียดท่ีซับซอน และตองใส
ใจรายละเอียดท้ังหมด เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กนอยอาจมีผลกระทบย่ิงใหญ ท่ีไมใชแคการสูญเสีย
เงิน แตยังรวมถึงคนท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

4. ความสามารถทางคณิตศาสตร (Higher Mathematics) ถึงแมปจจุบันจะมีพัฒนาการทางคอมพิวเตอรมา
ชวยในการคิดคํานวณ แตวิศวกรตองเขาใจการแกปญหาเชิงตัวเลขกอนใหคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือชวย
วิเคราะห 

5. ความสามารถทางการสื่อสาร (Communication Skills) วิศวกรตองมีทักษะการสื่อสารท่ีดี เพราะตองมี
การสื่อสารกับลูกนองในทีมและคนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีทํางาน หรือแมแตการสื่อสารกับสาธารณะ ซ่ึงสวนใหญ
เปนคนท่ีไมมีพ้ืนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

6. ทักษะการจัดการและภาวะผูนํา (Leadership and Management Skills) เปนทักษะท่ีมีความสําคัญ
และจําเปนในการทํางานใหสําเร็จ การบริหารจัดการทีมงานและการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนใน
กระบวนงานท่ีซับซอน 

                                                            
2 ขอมูลจาก www.conferenceboard.ca/topics/education/learning-tools.aspx สืบคนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
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7. การทํางานเปนทีม (Teamwork) ตองทํางานรวมกับคนท่ีมีความแตกตางกันในทีมและในสังคมไดเปน
อยางดี 

นอกจากนี้ ยังมีทักษะอ่ืนในสายงานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ท่ีจําเปน
ตอความสําเร็จในการไดรับงานและการเติบโตในงานท่ีทํา ไดแก การทํางานภายใตภาวะกดดันและเสร็จทันกําหนดเวลา 
การใหคุณคาตอความแตกตางหลากหลาย และการริเริ่มสิ่งใหมๆ ดวยการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ไมใชการรับ
คําสั่งเพียงอยางเดียว และท่ีสําคัญคือ การเรียนรูอยางตอเนื่อง ท้ังการเรียนรูสิ่งใหมๆ การเรียนรูจากความสําเร็จและ
ความผิดพลาด การปรับตัวและการทําสิ่งท่ีดีกวาเสมอ2

3  
 
4.2 Self-improvement toward Employability พัฒนาจากขางในเพ่ือสรางมูลคาในตลาดแรงงาน 
ทักษะท่ีมีความจําเปนตอโอกาสไดรับงานและประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา (Employability skills) ดังได

กลาวไปขางตนนั้นเปนทักษะท่ีตองถูกพัฒนาใหเกิดข้ึนจากภายในตัวบุคคลเพ่ือหลอหลอมเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคล (Personal Attributes) และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณในอนาคต การเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ  และเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเม่ือเจอกับปญหาหรือสถานการณ
คุกคามจะสามารถปรับตัว เรียนรู จัดการหรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค  

ปจจัยสําคัญของความสามารถในการไดรับงานและประสบความสําเร็จ (Employability) ตองประกอบดวย
หลายองคประกอบ ท้ังการจัดการหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะการณของโลก การจัดการเรียนรู
ตองเนนท้ังความรู ทักษะวิชาชีพ และทักษะรอบตัวใหแกนักศึกษา นอกจากนี้แลว นักศึกษาตองพัฒนาตนเองดวยการ
เรียนรูสถานการณโลกภายนอก เรียนรูความเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังเรียนรูประสบการณ
จากการทํางานจริง เชน การฝกงาน และเรียนรูในการจัดการทางอารมณและทักษะสังคมอ่ืน ๆ ดวย การศึกษาของ
ลอเรนและปเตอร (Lorraine & Peter, 2007) ไดเสนอโมเดล CareerEDGE เปนกุญแจในการพัฒนาสูความสามารถใน
การไดรับงานและประสบความสําเร็จ (Employability) ซ่ึงโมเดลดังกลาวมี 5 องคประกอบหลักท่ีนักศึกษาตองเรียนรู
และพัฒนา ประกอบดวย การเรียนรูในการพัฒนาอาชีพ (Career Development Learning) ประสบการณท้ังเร่ืองงาน
และชีวิต (Experience) ความรูในสาขาวิชา ความเขาใจและทักษะ (Degree Subject Knowledge, Understanding & 
Skills) ทักษะรอบดาน (Generic Skills) และความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหเกิดความสมบูรณของความสามารถในการไดงานและประสบความสําเร็จ 

 

                                                            
3 ขอมูลจาก www.stem.org.uk สืบคนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 
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ภาพที่ 3 โมเดล CareerEDGE กุญแจสูโอกาสในการไดงานและประสบความสําเร็จ (Lorraine & Peter, 2007) 
 
นอกจากปจจัยต้ังตน 5 ประการดังกลาวแลว ตัวแปรดานบุคคลหรือ Self ยังเปนตัวเชื่อมนําไปสูความสามารถ

ในการไดงานและประสบความสําเร็จในอนาคต (Employability) ซ่ึงตัวแปรดานบุคคลท่ีสําคัญ ไดแก ความเชื่อม่ันใน
ศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) ความม่ันใจในตนเอง (Self-confidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) 
แบนดูรา (Bandura, 1995) นักจิตวิทยาท่ีเสนอทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ระบุวา ความ
เชื่อม่ันในศักยภาพแหงตนมีอิทธิพลตอวิธีคิด ความรูสึก แรงจูงใจและการกระทําของบุคคล (Efficacy beliefs influence 
how people think, feel, motivate themselves and act.) เม่ือบุคคลมีความเชื่อม่ันวาตนเองสามารถทําได บุคคล
นั้นยอมมีโอกาสไดรับตําแหนงงาน (gain a position) และประสบความสําเร็จในอาชีพท่ีเขาเลือก ซ่ึงความเชื่อใน
ศักยภาพของตนท่ีเกี่ยวของกับ Employability (Lorraine & Peter, 2007) ประกอบดวย  

1. ประสบการณจากตนเอง (Mastery Experiences) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับโอกาสทดลองดวยตนเองใน
การทํางานเฉพาะอยาง (A Particular Task) เชน การไดฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึง
ประสบการณความรอบรูในงานท่ีทํานี้จะนําไปสูความเชื่อม่ันในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) 

2. ประสบการณจากผู อ่ืน (Vicarious Experiences provided by social models) คือ การเรียนรูจาก
ประสบการณหรือความสําเร็จของผูอ่ืน ย่ิงถาบุคคลคนนั้นมีความใกลเคียงกับตนเองมากเทาใด จะย่ิง
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู และความเชื่อม่ันในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) จะเกิดมากขึ้นไปตามไป
ดวย 

3. การจูงใจทางสังคม (Social Persuasion) เปนการท่ีบุคคลถูกจูงใจใหแสดงความสามารถท่ีจําเปนตอ
ความสําเร็จของกิจกรรมหนึ่งๆ เม่ือบุคคลถูกใหความสําคัญและถูกกระตุนใหใชความพยายามผลักดันให
ทําจนสําเร็จตามเปาหมาย บุคคลนั้นจะพัฒนาความเชื่อม่ันในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) ตามลําดับ  

การพัฒนาความเชื่อม่ันในศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) จะเปนการเพ่ิมความม่ันใจในตนเอง (Self-
confidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) โดยบุคคลตองเชื่อในความสามารถของตนเองท่ีจะประสบ
ความสําเร็จ และสามารถนําเสนอ (project) ตอโลกภายนอกได ซ่ึงคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) สูงจะ
สามารถกาวไปถึงความสําเร็จท่ีเปนจริง และสงตอไปสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป 



 

 

โมเดล CareerEDGE แสดงใหเห็นความสัมพันธของ 5 องคประกอบหลัก ผานกระบวนการสะทอนคิด 
(Reflection) และประเมินผล (Evaluation) ในการพัฒนาตัวแปรดานบุคคลหรือ Self เพ่ือกาวสูความสามารถในการได
งานและประสบความสําเร็จในอนาคต (Employability) ซ่ึงการสะทอนคิดและประเมินผล จะตองผานการซึมซับหรือ
เคี่ยวกรําจากประสบการณบางอยาง เพ่ือใหผูเรียนไดใครครวญถึงเร่ืองราวหรือสถานการณท่ีเผชิญดวยตนเอง จนกระท่ัง
เกิดการเรียนรูจากประสบการณนั้น ดวยการท่ีผูเรียนตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกระทําบางสิ่งท่ีแตกตางไป
จากเดิมอันเปนผลสืบเนื่องมาจากสิ่งท่ีไดเรียนรู ซ่ึงโคลบ (Kolb & Kolb, 2012) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูเชิงทดลอง 
(Experimental Learning Theory) โดยมองวา การเรียนรูเปนกระบวนการหลักของการปรับตัวของมนุษยท่ีเกี่ยวโยงกับ
ชีวิตท้ังชีวิต และกระบวนการเรียนรูของมนุษยเปนวงจรตอเนื่อง (Learning Cycle) ไมมีจุดเร่ิมตนและไมมีจุดสิ้นสุด การ
สังเกตและสะทอนกลับ (Observation and Reflection) เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู นั่นคือ เม่ือผูเรียน
ไดวิเคราะห ใหเหตุผล และประเมินประสบการณท่ีเกิดขึ้น ผานกระบวนการคิดเชิงวิพากษ จนตกผลึกเปนแนวทางในการ
แกไขและพัฒนาใหดีข้ึนแลว (Development of Ideas) จากนั้นนําแนวทางไปทดลองปรับใช (Testing idea in 
practice) และประสบการณท่ีไดจากการทดลอง (Experiences) จะถูกสังเกตและสะทอนกลับเขาสูวงจรในกระบวนการ
เรียนรูตอไป 

ดังนั้น การสะทอนคิดและประเมินผลเพ่ือการเรียนรูจากประสบการณจะชวยใหนักศึกษาไดตระหนักวา ตนเอง
ตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอีกเทาใด และมีอะไรอีกบางท่ีตองทําเพ่ือพัฒนาใหดีข้ึนในอนาคต รวมท้ังการ
ทบทวนเพ่ือประยุกตทักษะท่ีมีไปยังสถานการณใหมๆ การสรางแผนของอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสามารถแสดง
ศักยภาพดานการทํางานและความสามารถในการจัดการความกาวหนาทางอาชีพในอนาคตใหนายจางไดประจักษอีกดวย 

กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไปสูความสามารถในการไดงานและประสบความสําเร็จในงานท่ีตนเอง
เลือกจึงเปนการเรียนรูอยางเปนพลวัต ดังแสดงในภาพท่ี 4 เร่ิมจากข้ันการเตรียมตัวเองใหพรอมเผชิญหรือพรอมทดลอง
ปฏิบัติ (Active Experiment) บุคคลตองเตรียมตัวเองท้ังองคความรู ทักษะเฉพาะวิชาชีพ และทักษะอ่ืน ๆ จนเกิดความ
ม่ันใจระดับหนึ่งวาตนเองมีศักยภาพในโลกการทํางานจริง (Self-efficacy) การเรียนรูมักเร่ิมอยางจริงจังในชวงระหวาง
การฝกงานซ่ึงจะไดพบเจอกับประสบการณจริง (Experiences) บุคคลจะไดเรียนรูจากการฝกฝนดวยตนเอง (Mastery 
Experiences) และใชการสังเกต ใครครวญ และการสะทอนกลับ (Reflective Observation) เปนเครื่องมือในการเรียนรู
พัฒนาการของตนเอง โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาชวยดูแลแนะแนวใหผูเรียนไดตกผลึกประสบการณเปนบทเรียนของตนเอง 
(Abstract Conceptualization) อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาใหดีขึ้น (Self-development) และนําไปเตรียมตัวเอง
เพ่ือทดลองใหมอีกคร้ัง (Active Experimentation) ซ่ึงบุคคลจะไดพัฒนาความเชื่อม่ันในศักยภาพแหงตนเพ่ิมข้ึน (Self-
efficacy) มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน (Self-confidence) อยางไรก็ตาม สถานการณจริงในชีวิตมีความเปนพลวัต
เชนกัน บุคคลจะไดพบเจอประสบการณแปลกใหมเสมอ และการเรียนรูจากประสบการณจะเกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือบุคคลมี
ทักษะการคิดใครครวญสะทอนกลับ ประกอบกับการมีอาจารยท่ีปรึกษาหรือหัวหนางานหรือเพ่ือนรุนพ่ีเปนผูคอยให
คําแนะนําปรึกษา บุคคลจะเกิดการตกผลึกและคิดหาแนวทางท่ีดีกวาตอไป ซ่ึงพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในแตละครั้งจะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-efficacy) ท่ี
จะพรอมเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ไดตอไป  



 

 

 
 

ภาพที่ 4 โมเดลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองสูความสามารถในการทํางาน (Employability) 
ผานแนวคิดวงจรการเรียนรูของโคลบ (Kolb’s Learning Cycle) 

 
4.3 โปรแกรมสรางเสริมทักษะพัฒนาตนเอง  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสถาบันอุดมศึกษาของไทยท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต

และความสามารถในการทํางานของบัณฑิต โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของแตละมหาวิทยาลัย
ไวเปนกรอบในการจัดโครงสรางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิตและความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตของแตละสถาบันเปนประจําทุกป เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
ท่ีแมเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตในกลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีสัดสวนของบัณฑิตและจํานวน
แรงงานท่ีขาดแคลนในจํานวนใกลเคียงกัน แตโลกปจจุบันมีความแตกตางจากโลกในอดีต และมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
อยางไมหยุดนิ่งตอไปในอนาคต โลกท่ีไมเหมือนเดิมไดกระทบไปถึงความตองการของตลาดแรงงานท่ีมีเงื่อนไขการทํางาน
ท่ีแตกตางไปจากเดิม การผลิตบัณฑิตใหเปนท้ังคนเกงและคนดี มีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ จึงเปนความมุงม่ันของ
มหาวิทยาลัย ภายใตวิสัยทัศนในการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัย
มากย่ิงข้ึน และกําหนดกรอบมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ มจธ.ไว 8 ประเด็น 3

4 ไดแก ความรู 
(Knowledge) ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional skill) ทักษะการคิด (Thinking skill) ทักษะการเรียนรู 
(Learning skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะการจัดการ (Management skill) ภาวะผูนํา 
(Leadership) และความเปนพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship)  

งานวิจัยหนึ่งท่ีศึกษาในกลุมนักศึกษาวิศวกรรมโยธา (Creasey, 2013) พบวา โอกาสในการไดรับการจางงาน
และประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา (Employability) ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 1. สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีดี 
(A good degree) 2. มีทักษะรอบตัว (Generic skills) และ 3. เพียบพรอมดวยคุณลักษณะสวนบุคคล (A set of 
personal attributes) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนผลิตบัณฑิต
กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จึงมุงเนนการสรางกําลังคนระดับสูงเชิงสมรรถนะ (Competence) เปลี่ยนระบบ
การศึกษาท่ีเนนการสอน (Teaching) ของอาจารย มาเนนท่ีการเรียนรูของผูเรียน (Student Learning) ผานกลไกการ
เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อาทิ กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

                                                            
4 ขอมูลจาก https://www.c4ed.kmutt.ac.th สืบคนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 

https://www.c4ed.kmutt.ac.th/


 

 

และการเรียนรูการเชื่อมโยงความรูในหองเรียนและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและชุมชน (Work 
Integrated Learning: WIL) เปนตน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2560) การจัดหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปของ มจธ. จึงเปนกลไกหนึ่งในการเติมเต็มความสมบูรณของบัณฑิต มจธ. ดานทักษะทางสังคมและชีวิต ซ่ึง
รวมถึงทักษะทางการสื่อสารและทักษะทางจิตสังคมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ อาทิ คุณธรรมจริยธรรม 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ การทํางานเปนทีม การปรับตัว การแกปญหา และการทํางานภายใต
ภาวะกดดัน เปนตน ผานกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึง
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ.2553 ไดกําหนดรายวิชาบังคับ แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
กลุมวิชาสุขพลานามัย 1 หนวยกิต และกลุมวิชาบูรณาการ 15 หนวยกิต ประกอบดวย 5 รายวิชา คือ มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิต (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) ใหนักศึกษาสามารถเลือกเพ่ือลงทะเบียนเรียนไดตามความสนใจ ยกตัวอยางเชน  การ
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ มนุษยกับการใชเหตุผล ศาสตร
และศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน เปนตน จากการศึกษาในกลุมบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรพบวา ชวงเวลาท่ี
นักศึกษาไดเรียนรูมากท่ีสุด คือ ชวงฝกงานและทําโครงการเพ่ือสําเร็จการศึกษา หรือ Thesis Project ซ่ึงแนวคิดนี้ไดถูก
วางแผนจัดการมาเปนอยางดีเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะของตนเองใหพรอมสําหรับโอกาสในการไดงานทํา
หรือเปนการพัฒนา Employability (Stiwne & Jungert, 2010) และยังพบวากลุมวิศวกรรมศาสตรจะมีการเตรียมความ
พรอมและไดรับการสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะท่ีจําเปนสูการไดรับโอกาสในการทํางานมากกวากลุมสาขา
อ่ืน ๆ เชน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร (O’Leary, 2017; Stiwne & Jungert, 2010) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มจธ.ในฐานะเปนกลไกลหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ Soft Skills ซ่ึงเปนทักษะรอบตัว
และคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจะเอ้ือสนับสนุนการพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ กลุมวิชาบังคับเลือกซ่ึงเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดดวยตนเอง จึงออกแบบรายวิชาท่ีมีความหลากหลาย ยืดหยุน และตอบสนองพัฒนาการ
เรียนรูดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในสังคมและการทํางานของนักศึกษา และรายวิชาการเขียนบันทึก
สะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) เปนรายวิชาหนึ่งท่ีออกแบบ
ใหนักศึกษาฝกการเรียนรูดวยตนเองท่ีเชื่อมโยงพัฒนาการจากภายในตัวบุคคลกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง ซ่ึงการพัฒนาตนเองดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในสถานการณอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต 

 
4.4 ตัวอยางรายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for Self-

Improvement)  
ราย วิชาการ เ ขียนบัน ทึกสะทอนคิด เ พ่ือการพัฒนาตนเอง  (Reflective Journal Writing for Self-

Improvement) เปนรายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.) ท่ีเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติและการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูในสถานประกอบการ เพ่ือใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยนักศึกษา มจธ. สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการเขียนบันทึกฯ ควบคูกับการเรียนรายวิชาการฝกงาน (Internship) สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) หรือรายวิชาการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน หรือ Work-integrated Learning (WiL)  

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาการเขียนบันทึกฯ มุงพัฒนาใหนักศึกษา 1) เขาใจ
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว และจัดการอารมณของตนเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) พัฒนา
ความสามารถในการประเมินตนเองของนักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคขององคกร และ 3) พัฒนาทักษะ
การเขียนรายงานการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ดวยรูปแบบการเขียนบันทึกสะทอนคิด (Reflective Journal) และ
การเขียนรายงานแนวทางการพัฒนาตนเอง  



 

 

การออกแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะดาน Soft Skills ดังกลาวขางตน จะชวยใหนักศึกษา มจธ. สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ ท่ีมีเปาหมายการดําเนินงานแตกตางไปจากหองเรียนหรือ
หองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาได และชวยเสริมการเรียนรูดานวิชาชีพซ่ึงท่ีผานมาไมคอยไดมุงเนนการพัฒนา Soft 
Skills มากนัก   

 
 การออกแบบรายวิชา 

รายวิชาการเขียนบันทึกฯ เนนความสําคัญของ Soft Skills ท่ีแทรกซึมอยูในการทํางาน และเปนปจจัยท่ีสงผล
ตอความสําเร็จในการทํางานไมนอยไปกวาความรูความเขาใจในวิชาชีพ โดยมีการเขียนบันทึกสะทอนคิดเปนเสมือน
เครื่องมือการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Personal Development Planning: PDP) เพ่ือใหผูเรียนไดวางแผน บันทึก 
และสะทอนประสบการณจริงท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางานในสถานประกอบการ เคร่ืองมือดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ ตกผลึก เกิดความตระหนักในตนเองท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน และสามารถประยุกตใชทักษะทางสังคมเพ่ือ
จัดการ แกไขขอบกพรอง หรือแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได นอกจากนี้ ทักษะการเขียนบันทึกฯ ดังกลาว เม่ือไดรับ
การฝกฝนอยางตอเนื่อง ยังจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขขอบกพรองท่ียังเหลืออยูไดตอไป แม
การฝกงานจะสิ้นสุดลงแลว 

 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนระยะเวลา 3 วัน กอนเริ่มปฏิบัติงาน

จริงในสถานประกอบการ ซ่ึงการอบรมดังกลาว ประกอบดวย การบรรยายความรู และการอธิบายคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักศึกษาท่ีจะตองพัฒนา ท้ังเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง การรับรูอารมณและความรูสึกของตนเอง 
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงคุณลักษณะ (Characteristics) ของตนเองท่ีมีอิทธิพลตอการทํางาน ไมวาจะเปนการคิด การ
ตัดสินใจ หรือการสื่อสารระหวางกัน รวมท้ังจะมีการนําเสนอรูปแบบ (Format) ของบันทึกการสะทอนคิด และแนะนํา
วิธีการและเทคนิคการเขียนบันทึกสะทอนคิดใหกับนักศึกษา  
 ในสวนของอาจารยท่ีปรึกษา ทางรายวิชาจะจัดประชุมเพ่ืออบรมใหอาจารยท่ีปรึกษาเกิดความเขาใจรวมกันใน
บทบาทและหนาท่ีการกํากับดูแลนักศึกษา รวมท้ังเขาใจรูปแบบและวัตถุประสงคของบันทึกสะทอนคิด และวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา  
 ท้ังนี้ รายวิชาบันทึกการสะทอนคิดฯ จะมีสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงคอย
สนับสนุนการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาตลอดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ท้ังการกําหนด
เนื้อหา สรางสื่อการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา คอยกํากับ
ดูแลเชิงเทคนิค เปนแหลงใหคําปรึกษา แกไขปญหาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตลอดจนติดตามดูแลเพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาดวย 
 
 การประเมินผลของรายวิชา 
 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาแบงออกเปน 4 ชวง คือ  
 ชวงท่ี 1 การประเมินผลการเรียนรูหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนการประเมินผลการเรียนรูรายบุคคลท่ี
เกิดจากกิจกรรมการเรียนรูท่ีถูกออกแบบใหเปนแบบฝกหัดสําหรับการฝกฝนทักษะตาง ๆ กอนเขาสูสถานประกอบการ 
ท้ังการเขียนบันทึกสะทอนคิดและรายงานสรุปแนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ชวงท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรูผานบันทึกสะทอนคิดท่ีนักศึกษาเขียนระหวางการทํางานในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหอุปสรรคและปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละรอบสัปดาห โดย
อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูประเมินความสามารถในการวิเคราะหและวางแนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ตั้งแต
ชวงแรกจนกระท่ังสิ้นสุดการฝกงาน สําหรับรูปแบบการเขียนบันทึกจะเปนแบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือสะทอนการเรียนรูท่ี



 

 

เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สัปดาหละ 1 หรือ 2 ครั้ง ข้ึนอยูกับระยะเวลาการทํางานในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตามประเภทของการฝกงาน 
 ชวงท่ี 3 ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคจากผูมีสวนเกี่ยวของ ท้ัง 3 ฝาย ไดแก ผูกํากับดูแลนักศึกษา
ในสถานประกอบการ อาจารยท่ีปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง ซ่ึงเปนการกรอกแบบประเมินท่ีถูกสรางข้ึนตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค และเปนการประเมินภายหลังการฝกงานสิ้นสุดลง  
 ชวงท่ี 4 ผลสรุปรายงานแนวทางการแกไข ปรับปรุง และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา ซ่ึง
เปนรายงานท่ีถูกเขียนข้ึนโดยตัวนักศึกษาเอง ภายหลังจากทราบผลประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาและผูกํากับดูแลการ
ฝกงานในสถานประกอบการ  
 
 จุดเดนของรายวิชา 
 ประการท่ี 1 การใหความสําคัญกับการพัฒนา Soft Skills ควบคูกับการฝกงานในสถานประกอบการ รายวิชา
บันทึกสะทอนคิดฯ ชวยใหนักศึกษาไดตระหนักถึงเปาหมายของการฝกงานท่ีไมเพียงมุงแสวงหาประสบการณและองค
ความรูเชิงวิชาชีพเทานั้น แตการพัฒนา Soft Skills จะเปนกลไกขับเคลื่อนใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
ดีย่ิงขึ้น และจะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตได (Gibb, 2014) นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะวิชาชีพควบคู
ทักษะทางสังคมยังชวยเสริมความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-confidence) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอโอกาสในการไดทํางานท่ี
ตนเองตองการและประสบความสําเร็จตอไป  
 ประการท่ี 2 การลดเวลาเรียนในหองเรียนหรือในมหาวิทยาลัย และใชการบูรณาการกิจกรรมการฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบใหกลายเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยไมจําเปนตองใชเวลาในการทํากิจกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีแยก
ตางหากเหมือนการเรียนรูในรายวิชาแบบด้ังเดิมท่ีเคยปฏิบัติกันมา เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงซ่ึงเปน
องคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของกุญแจสูโอกาสในการไดงานและประสบความสําเร็จ (ดูโมเดล CareerEDGE ของ Lorraine 
& Peter, 2007)  
 ประการท่ี 3 การเขียนบันทึกสะทอนคิดจะเปนแนวทางใหนักศึกษาสามารถคนหาแนวทางการแกไขปญหาได
ดวยตนเอง โดยขามพนกรอบความรูทางวิชาการในหองเรียน ผานการเรียนรูจากบันทึกการสะทอนคิดของตนเองท่ีเขียน
สงใหอาจารยทุกสัปดาห และเรียนรูจากผลสะทอนกลับจากอาจารย (Feedback) ท้ังคําแนะนําในการปฏิบัติตน 
ขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหา หรือวิธีการในการกาวขามอุปสรรคตางๆ ซ่ึงการเรียนรูจากการสังเกตตนเองและการ
สะทอนกลับ (Reflective Observation) เปนสวนสําคัญใหกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้น ดังท่ีโคลบไดเสนอไวในวงจรการ
เรียนรู (Kolb’s Learning Cycle) 
 ประการท่ี 4 ผลการประเมินจากผูอ่ืน ซ่ึงไดแก อาจารยท่ีปรึกษาและผูกํากับดูแลในสถานประกอบการ จะ
เปรียบเสมือนกระจกบานใหญท่ีจะสะทอนมุมมองของผูอ่ืนท่ีมีตอตนเอง ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูท่ีจะตระหนักถึง
ศักยภาพของตนในการทํางาน ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของตัวเองอยางแทจริง ตระหนักถึงชองวางของทักษะอ่ืนๆ 
ท่ีตนเองตองเติมเต็ม และเขาใจความเปนจริงของชีวิตมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนใหผูเรียนสามารถตกผลึก (Abstract 
Conceptualization) และหาแนวทางการเพ่ือทดลองทําสิ่งใหมๆ (Active Experimentation) ในการพัฒนาตนเองได
ตอไป (Kolb & Kolb, 2012) 
 ประการท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเนนท่ีกระบวนการพัฒนาตนเอง มากกวาการมุงท่ีผลลัพธ
หรือเปาหมายของการเรียน เม่ือนักศึกษาตองพบเจอกับอุปสรรคหรือสถานการณอ่ืนๆ ในอนาคต ทักษะการเรียนรูท่ีได
จากรายวิชาจะตอยอดใหนักศึกษาสามารถจัดการปญหาไดตอไป สอดคลองกับโมเดลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองสู
ความสามารถในการทํางาน (Employability) ผานแนวคิดวงจรการเรียนรูของโคลบ (Kolb’s Learning Cycle) ตามท่ีได
นําเสนอในภาพท่ี 4 ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการตอเนื่องแบบไมมีจุดสิ้นสุดและสามารถเร่ิมตนเรียนรู
ประเด็นใหมๆ ไดตลอดเวลา 
 
 



 

 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางประชากรทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยแรงงานเปนสิ่งท่ีควรตระหนัก
และใหความสําคัญ จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในแตละปสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและการผลิตบัณฑิตในปริมาณท่ีมากเกินความตองการของตลาดในบางสาขาวิชา 
นโยบายการจัดการศึกษาระดับสูงท่ีไรทิศทางไดสวนทางกับความตองการของตลาดแรงงานของประเทศ สงผลให
ภาวะการแขงขันเพ่ือไดรับโอกาสของงานในกลุมบัณฑิตจบใหมมีเพ่ิมสูงข้ึน ในท่ีนี้ยังไมรวมสถานการณโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสงผลใหตลาดแรงงานตองการบุคลากรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับงานและพรอมเรียนรูอยางไร
ขีดจํากัดเพ่ือเติบโตกาวหนาในอาชีพ ความทาทายดังกลาวเปนโจทยใหญของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีความสามารถตอการไดรับงานท่ีตนเองตองการและประสบความสําเร็จในงานท่ีเลือก หรือ Employability 
กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนกลุมวิชาบังคับท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558) 
กําหนดใหทุกมหาวิทยาลัยจัดโครงสรางหลักสูตรใหนักศึกษาไดเรียนไมตํ่ากวา 30 หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยสามารถ
ออกแบบรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และทักษะอ่ืนท่ีนอกเหนือจากองคความรูทางวิชาชีพและ
วิชาการ ซ่ึงเกณฑดังกลาวนับเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรศึกษาท่ัวไปใหเปนกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาใหพรอมตอการกาวสูชีวิตการทํางาน มีความเปนมืออาชีพท่ีติดปกคุณสมบัติสวน
บุคคล (Personal Attributes) พรอมโบยบินสูสังคมโลกท่ีมีพลวัตและพรอมเรียนรูท่ีจะดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขตอไป  

รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเองเปนตัวอยางของรายวิชาในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองเปาประสงคในการบูรณาการวิชาชีพกับ
พัฒนาการของทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตของนักศึกษา ใชกระบวนการสะทอนและประเมินผลประสบการณ 
(Reflection and Evaluation) โดยมุงใหนักศึกษาเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเอง ท้ังความเชื่อในศักยภาพแหงตน (Self-
efficacy) ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-confidence) และความภาคภูมิใจในตน (Self-esteem) อันจะนําไปสูการเรียนรู
อยางตอเนื่องในอนาคต (Lifelong Learning) การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะยืดหยุนและไมยึดติดหลักเกณฑ
แบบเดิม เนนการเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนในการพัฒนาทักษะ Soft Skills ควบคูกับการฝกงานในสถาน
ประกอบการ โดยใชเทคนิคการเขียนบันทึกสะทอนคิดซ่ึงนักศึกษาเขียนเองเปนเครื่องมือชวยการเรียนรู การใหผลสะทอน
กลับ (Feedback) โดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูกํากับดูแลในสถานประกอบการเปนเหมือนกระจกสองตนเอง และใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการติดตามประเมินผลการเรียนรู นอกจากการเรียนรูของนักศึกษาจะเกิดประโยชนตอ
ตนเองแลว ยังเกิดประโยชนตอสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในการรวมกันสรางสรรคบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับงานและมีวุฒิภาวะท่ีพรอมดําเนินชีวิตตอไป  
 การจัดการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนความทาทายอยางเปนระบบ ท้ังการออกแบบเนื้อหา การ
กําหนดเปาประสงคของรายวิชา กิจกรรมท่ีหลากหลาย บทบาทผูสอนในการเปนผูเกื้อหนุนการเรียนรู การประเมินผลท่ี
เนนพัฒนาการของผูเรียน และความทาทายในการบริหารจัดการ เชน รายวิชาการเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนา
ตนเองจะมีอาจารยท่ีปรึกษาการฝกงานของนักศึกษาเปนผูรวมรับผิดชอบในการติดตามดูแลนักศึกษา ดังนั้น การคิด
คํานวณคาภาระงานของผูสอนจึงเปนความทาทายในการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและมีคุณคาดึงดูดให
อาจารยท่ีปรึกษาการฝกงานเขารวมเปนทีมเกื้อหนุนการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา  
 รายวิชาดังกลาวเปนโปรแกรมนํารองการเรียนรูแบบใหมท่ีจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาท่ีมีตอพัฒนาการของนักศึกษาตอไป นอกจากการประเมินผลของรายวิชาประจําภาคการศึกษา
แลว ควรศึกษาประเมินผลพัฒนาการของบุคคลแบบระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัวภายหลังออกจากร้ัวมหาวิทยาลัยสูโลกการทํางานจริง ความสามารถจัดการสถานการณในการทํางานไดอยาง
สรางสรรค รวมท้ังความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขดวย 
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