
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999021 ชื่อวิชำ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 1179 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ 
               กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
     แสดงระดับควำมคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00   หมำยถึง  มำกที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49   หมำยถึง  มำก 
 คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49   หมำยถึง  ปำนกลำง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมำยถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมำยถึง  น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=1179 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.28 1.30 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.26 0.67 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.15 0.68 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.24 0.64 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.25 0.69 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.21 0.70 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.22 0.69 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.05 0.81 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 4.02 0.81 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=1179 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

4.10 0.76 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.28 0.70 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.16 0.71 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

4.14 0.74 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.19 0.69 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.08 0.74 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.32 0.69 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.18 0.71 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.23 0.67 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.08 0.79 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

4.00 0.82 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.15 0.72 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

4.17 0.69 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=1179 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.23 0.78 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.14 0.75 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.14 0.72 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.20 0.72 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.11 0.74 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.16 0.74 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.23 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 0.1 32.8 59.4 7.3 0.4 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

37.3 52.2 9.5 1.0 - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 31.4 53.1 14.9 0.6 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

34.9 55.0 9.3 0.8 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

38.3 49.5 10.9 1.3 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

35.8 51.3 11.8 1.1 - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

36.3 50.6 12.1 0.8 0.2 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

30.5 47.0 19.7 2.0 0.8 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 29.2 47.1 20.2 3.3 0.2 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

31.8 47.9 18.6 1.4 0.2 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 41.6 46.1 11.6 0.6 0.2 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 32.8 52.8 12.8 1.4 0.3 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

34.1 46.7 17.9 1.2 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

34.4 51.3 13.5 0.8 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

29.9 50.0 18.8 1.0 0.3 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 43.9 45.0 10.3 0.6 0.1 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 34.9 48.9 15.2 0.9 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 35.2 53.1 11.1 0.6 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 33.1 43.2 22.6 0.9 0.2 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

28.8 44.5 23.7 2.4 0.6 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

33.1 49.8 15.9 1.0 0.2 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

33.4 52.3 13.4 0.8 0.1 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. ใช้สื่อ POWERPOINT  ในกำรสอนท ำให้เข้ำใจมำกขึ้น  

2. มีกำรจัดกจิกรรมห้ ำเป็นกลุ่ม ท ำให้ได้ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

3.  มีกำรแสดงบทบำทสมมติเนื่องในโอกำสต่ำงๆ ไดฝ้ึกฝนทักษะกำรพดู  เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจ สำมำรถน ำไปใช้

ชีวิตประจ ำวันได ้

4. ใหน้ิสิตมสี่วนรวมในกำรเรยีนกำรสอน 

5. กำรบรรยำยหน้ำชั้นเรียน 

6. กำรใช้วดีิโอรำยกำรต่ำงๆ เป็นตัวอย่ำงประกอบกำรวิเครำะห์ 

 

 2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1. อยำกให้ตัวอักษรของ POWERPOINT ใหญ่ขึ้น เนื่องจำกนิสิตทีน่ั่งดำ้นหลังห้องมองเห็นไม่ชัด 

2. อยำกให้มีรูปภำพประกอบบ้ำง จะได้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น 

3. อยำกให้ใช้สื่อกำสอนให้หลำกหลำยมำกข้ึน 

4. บำงบทเรียนเข้ำใจยำกเกินไป 

5. อยำกให้เอกสำร หนังสือเรียนเป็นแบบสีทั้งเล่ม 

6. อยำกให้อำจำรย์ดมุำกกว่ำน้ี 

7.  มีกำรจัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำย สนุก สอดคล้องกับบทเรยีน เช่น กิจกรรมหำเนื้อเพลงแล้วออกมำร้องเพลงหน้ำห้อง 

8.  ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน เพรำะบำงครั้งสื่อไม่พรอ้มท ำให้อำจำรย์เสียเวลำในกำรสอน 

9.  เมื่อเรียนเสร็จแล้ว ควรปิดคอรส์เร็วๆ ให้อ่ำนหนังสือ 

10.  มีงำนท่ีตรงกับทฤษฎีมำกกว่ำนี้ เช่น กำรฝึกเขียนจดหมำย ควรปฏบิัติมำกกว่ำนี้ 

11.  อยำกให้ปรับปรุงกำรแบ่งเวลำในกำรท ำกิจกรรมเพรำะบำงวันไม่สำมำรถวำงแผนไปเรยีนคำบต่อไปได้ 

12.  เนื้อหำซับซ้อน เข้ำใจยำก 

13.  อยำกได้ชีทกำรสอน 

14. อยำกให้ข้อสอบออกตำมที่ได้ศึกษำในห้องเรียนและในหนังสือ ไม่ออกนอกเหนือจำกนั้น เนื่องจำกจะได้มีควำมเข้ำใจใน

บทเรียนมำก และสำมำรถท ำข้อสอบได ้

15. อยำกให้อำจำรย์แต่ละหมู่ให้คะแนนพรีเซนต์หรือกำรแสดงในเกณฑ์เดียวกัน เพรำะบำงหมู่อำจำรย์ปลอ่ยคะแนน บำง

หมู่อำจำรย์ใหค้ะแนนน้อย ท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันของนิสิต 

16. อยำกให้อำจำรย์ยกตัวอย่ำงประกอบมำกขึ้น 

17. น้ ำเสียงของอำจำรย์ใหต้ื่นเต้นกว่ำนี้ มีระดับกำรใช้เสียง 

18. อำกำศจัดรูปแบบกำรสอนให้น่ำสนใจและสนุกสนำน เพื่อให้นิสติตั้งใจเรียนมำกขึ้นอยำกใหเ้พิ่มแบบฝกึหัดมำกข้ึน 
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3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. เก้ำอี้ช ำรุด ค่อนข้ำงเยอะ 

2. อำจำรยส์อนดี  

3. พี่ทีเอท ำงำนดีมำกค่ะ เช็คช่ือตรงเวลำ ใจดีด้วยโดยรวมประทับใจมำกค่ะ 

4. ชอบเสียงอำจำรยม์ำกค่ะ เสียงอำจำรย์นุ่ม ฟังแล้วสบำยมำก ๆ 
5. โปรเจคเตอรเ์หลือง มองเห็นไม่ชัดเจน อยำกให้เปลีย่นเครื่องใหม ่

6. สอบ 100 % เท่ำน้ันจึงจะวัดคุณภำพของเด็กได ้
7. อยำกให้ตัดเอที่80ครับ 

8. ควรมีกำรแจกแนวข้อสอบ และชทีสรุปท้ังกลำงภำคและปลำยภำค 

9. เครื่องปรับอำกำศเย็นเกินไป 

10. ควรให้นิสิตได้แสดงควำมคิดเห็น 
 

 


