
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999021 ชื่อวิชำ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 830 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

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

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=830 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม    

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.25 0.66 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.21 0.76 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 4.16 0.75 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.20 0.74 มำก 
   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.38 0.65 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.27 0.68 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำร
ด ำรงตนในสังคม 

4.31 0.66 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.17 0.73 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 4.17 0.75 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=830 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพือ่กำรอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

4.23 0.71 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสือ่สำร 4.31 0.72 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพกำยและใจ 4.24 0.72 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 

4.26 0.72 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใชอ้ย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.22 0.68 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.21 0.71 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 4.30 0.71 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.23 0.76 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 4.31 0.67 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.20 0.78 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

4.04 0.85 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศ 

4.18 0.69 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

4.22 0.69 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=830 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.25 0.71 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.24 0.72 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.23 0.70 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.26 0.73 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.15 0.74 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.23 0.72 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกทุก
รำยกำรประเมิน และนิสิตมีค่ำเฉลี่ยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
สูงที่สุด คือ 4.26  

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมนิ ระดับควำมคดิเห็น 

มำก
ท่ีสุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ท่ีสุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 35.8 54.1 9.0 1.1 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และ
เคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

39.6 43.9 14.8 1.4 0.2 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 35.8 46.3 16.3 1.7 - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

36.9 78.2 13.6 1.1 0.2 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม โดยเฉพำะของ
ประชำคมอำเซียน 

46.9 44.9 7.7 0.5 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

39.4 48.3 10.8 0.8 - 0.6 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู ้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำรด ำรงตนในสังคม 

41.4 48.3 9.8 0.5 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

34.2 49.9 14.1 1.8 - - 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 37.0 44.2 17.7 1.1 - - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

37.7 48.3 12.9 1.1 - - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะ
ในกำรสื่อสำร 

44.7 42.7 11.3 1.1 0.1 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพ
กำยและใจ 

38.7 47.7 12.3 1.1 0.1 - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

41.2 44.0 14.3 0.1 0.2 0.1 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใชอ้ย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

36.5 49.4 13.7 0.4 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 44.2 42.3 13.3 0.1 0.1 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 41.7 41.0 15.9 1.4 - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

42.3 46.9 10.5 0.4 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 40.4 40.8 17.3 1.3 0.1 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิค
ทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

33.3 41.6 21.3 3.4 0.5 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

33.9 51.2 14.3 0.5 0.1 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

36.5 49.5 13.1 0.7 - 0.1 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- น ำเสนอปัญหำกำรใช้ภำษำไทยและเนื้อหำจำกบทเรียน (7 คน) 
- ท ำงำนกลุ่ม น ำเสนอหน้ำห้องเรียน ท ำให้เพ่ิมควำมกล้ำและกำรแสดงออกของนิสิต (80 คน) 
- แสดงบทบำทสมมติ (53 คน) 
- มีกำรใช้สื่อ POWERPOINT (65 คน) 
-  กำรถำมตอบ แสดงควำมคิดเห็นในห้องเรียน (71คน) 
- กำรทบทวนเนื้อหำก่อนสอบ และมีกำรกำรยกตัวอย่ำงจำกบทเรียนมำอธิบำยให้เข้ำใจมำกขึ้น (5 คน) 
- กำรถำมตอบเนื้อหำในชั้นเรียน ให้แสดงควำมคิดเห็น  (38 คน) 
- ใช้สื่อกำรสอนสไลด์เข้ำใจง่ำย (10 คน) 
- มีคลิปวิดีโอ สื่อมัลติมิเดีย ประกอบกำรเรียน (62คน) 
- กำรเล่ำประสบกำรณ์ของอำจำรย์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำกำรเรียน (23คน) 
- ได้ฝึกฝนทักษะกำรพูด เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจ สำมำรถน ำไปใช้ชีวิตประจ ำวันได้ (2) 
- ท ำแบบฝึกหัด (22) 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- ลดเวลำกำรน ำเสนอลง (6 คน) 
- มีวันหยุดเยอะเกินไป ท ำให้เรียนไม่ทัน 
- ลดเนื้อหำ (10 คน) 
- เพ่ิมควำมน่ำสนใจของเนื้อหำ (5 คน) 
- คอมพิวเตอร์เสีย ค้ำง มีไวรัส (14 คน) 
- จอฉำยสไลด์ไม่ชัด (4 คน) 
- ไมโครโฟนไม่ติด (4 คน) 
- จัดรูปแบบกำรสอนให้น่ำสนใจ (10 คน) 
- อยำกให้เนื้อหำชัดเจน และง่ำยกว่ำนี้ (3) 
- ไม่ควรเช็คชื่อ 
- ควรให้เลือกท่ีนั่งเองได้ 
- ลดกำรน ำเสนองำน เนื่องจำกมีมำกท ำให้เตรียมงำนไม่ทัน ( 4 คน ) 
- ควรให้มีกำรน ำเสนองำนและกำรบ้ำนเท่ำกันทุกหมู่เรียน (3 คน) 
- สื่อกำรน ำเสนอ สีของตัวอักษรท ำให้มองไม่เห็น 
- ปรับสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยกว่ำนี้ 
- ให้อำจำรย์สอนแบบดึงดูดกว่ำนี้ 
- ควรลดปริมำณงำนที่ให้ท ำ เนื่องจำกงำนมีปริมำณมำก เมื่อน ำไปรวมกับงำนอ่ืนๆ ที่มำจำกวิชำต่ำงๆ 
- กำรที่อำจำรย์สอนย่อตรงควำมหมำย 
- รูปแบบหนังสือมีขนำดเล็กเกินไป ยำกต่อกำรอ่ำน 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
- อยำกให้ไม่พูดบรรยำยเนื้อหำมำกเกินไป อยำกสอดแทรกตัวอย่ำงและวิดีโอประกอบให้มำกขึ้น เพรำะ

ท ำให้ไม่น่ำเบื่อ 
- อยำกให้อำจำรย์มีเกณฑ์กำรให้คะแนนต่ ำกว่ำนี้อีกเล็กน้อย เพรำะนิสิตทุกคนมีควำมถนัดแตกต่ำงกัน 
- ข้อสอบยำกเกินไป 
- อำจำรย์เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ แต่อำจำรย์ในบำงเรื่องก็มีทัศนคติที่ไม่กว้ำงขวำง ท ำให้เกิดควำมหมำย

สองนัยในบำงค ำพูดได้ อยำกให้อำจำรย์ปรับปรุงตรงนี้ เพ่ือเป็นผลดีกับตัวอำจำรย์เอง 
- ให้เวลำในกำรเตรียมงำนน ำเสนองำนกลุ่มมำกขึ้น เพรำะบำงครั้งเตรียมไม่ทัน หรือเพรำะเวลำน้อย

ผลงำนจึงออกมำไม่ดี 
- อยำกให้อำจำรย์แทรกเสริม เนื้อหำที่มีอยู่ในหนังสือ เพื่อจะได้เข้ำใจมำกข้ึน 
- ควรเพิ่มงำนที่เกี่ยวกับกำรแสดงออก ลดกำรเรียนในต ำรำ 

 

- อยำกให้มีกำรยกตัวอย่ำงประกอบเนื้อหำมำกขึ้น โดยเฉพำะเรื่องกำรใช้ค ำแบบทำงกำร เนื่องจำกเป็น
เรื่องท่ีไกลตัว ท ำให้เข้ำใจยำก 

- ไม่ค่อยได้สอนกำรวิเครำะห์ 
- เปลี่ยนแบบฝึกหัดแต่ละบท เพรำะน่ำจะใช้มำหลำยปีแล้ว 
- งำนกลุ่มเยอะเกินไป เนื่องจำกเป็นวิชำบูรณำกำร ท ำให้ได้ร่วมงำนกับเพ่ือนคณะอ่ืนๆ เป็นเรื่องที่ดี แต่

ถ้ำมีมำกเกินไป กำรติดต่อกันค่อนข้ำงล ำบำก เวลำว่ำงไม่ตรงกัน ท ำให้ติดต่อสื่อสำรกันไม่ได้ดีพอสมควร 
- อยำกให้มีกำรบ้ำนค่ะ เพ่ือทบทวนควำมเข้ำใจของนิสิตให้มำกขึ้น 
- เนื้อหำวิชำ อำจจะดูเป็นเรื่องพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินชีวิตมำกเกินไป ท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ได้ เนื้อหำค่อนข้ำงล้ำสมัย ไม่เหมำะกับยุคปัจจุบัน 
- แบ่งกำรเรียนเป็น 2 ครั้ง ต่อสัปดำห์ จำก 3 ครั้งต่อสัปดำห์ 
- ยกตัวอย่ำงและท ำแบบฝึกหัดเชิงวิเครำะห์ให้มำกข้ึน 
- อยำกให้เพ่ิมเวลำกำรน ำเสนอมำกกว่ำนี้ เพรำะบำงกลุ่มใช้เวลำเตรียมตัวนำน  
 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- อยำกให้เพ่ิมขนำดตัวหนังสือสไลด์ให้ใหญ่กว่ำนี้ (5 คน) 

- เครื่องปรับอำกำศไม่เย็น (10) 
- เก้ำอ้ีช ำรุด wifi เข้ำไม่ถึง (8) 
- ชอบอำจำรย์มำกค่ะ อำจำรย์มีควำมเข้ำใจวัยรุ่น เวลำมีกำรน ำเสนอ อำจมีศัพท์ใหม่ๆ  อำจำรย์ก็เข้ำใจ
ทุกอย่ำง 
- อำจำรย์ใจดีมำกค่ะ 
- อำจำรย์สอนดี พูดเข้ำใจ ไม่ช้ำไม่เร็ว เลิกพอดีเวลำ กิจกรรมมีกำรท ำพอดีเวลำ ไม่น่ำเบื่อ 
- ข้อสอบยำกค่ะ 


