
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999032 ชื่อวิชำ ไทยศึกษำ 

....................................................................................... 
 
ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 133 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=133 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม    

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.17 0.58 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 3.97 0.64 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 4.05 0.63 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.18 0.60 มำก 
   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.19 0.72 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.22 0.64 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำร
ด ำรงตนในสังคม 

4.20 0.67 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.93 0.81 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 4.08 0.71 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=133 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพือ่กำรอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

4.14 0.73 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสือ่สำร 4.06 0.75 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพกำยและใจ 3.99 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 

3.97 0.72 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใชอ้ย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.01 0.68 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.89 0.86 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 4.23 0.73 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.14 0.74 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 4.05 0.73 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.03 0.73 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

3.71 0.89 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศ 

3.95 0.77 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

4.00 0.80 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=133 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.13 0.64 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.07 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.96 0.75 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.11 0.73 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.89 0.82 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.03 0.74 มำก 
 

 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกทุก
รำยกำรประเมิน และนิสิตมีค่ำเฉลี่ยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมสูงที่สุด คือ 4.13  

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 27.1 63.2 9.8 - - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และ
เคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

18.8 59.4 21.8 - - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 22.6 59.4 17.3 - - 0.8 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

28.6 60.9 10.5 - - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม โดยเฉพำะของ
ประชำคมอำเซียน 

35.3 49.6 13.5 1.5 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

33.1 53.4 11.3 - - 2.3 

2. ด้ำนควำมรู ้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำรด ำรงตนในสังคม 

33.1 55.6 9.8 1.5 - - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู ้       
    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

25.6 45.1 27.1 1.5 0.8 - 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 28.6 51.9 18.8 0.8 - - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

32.3 50.4 15.8 1.5 - - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะ
ในกำรสื่อสำร 

28.6 51.1 18.0 2.3 - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพ
กำยและใจ 

25.6 49.6 23.3 1.5 - - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

24.1 48.9 27.1 - - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใชอ้ย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

22.6 56.4 20.3 0.8 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 40.6 42.1 17.3 - - - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 33.8 46.6 18.8 0.8 - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

28.6 47.4 24.1 - - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 27.8 47.4 24.8 - - - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิค
ทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

20.3 36.8 37.6 3.8 1.5 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

23.3 51.1 23.3 1.5 0.8 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

26.3 51.1 20.3 0.8 1.5 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- ประทับกำรท ำกจิกรรมกลุ่ม ในกำรค้นคว้ำนอกสถำนที่ (10 คน) 
- อำจำรย์มีส่วนช่วยในกำรวิเครำะห์เนื้อหำในกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 
- สำมำรถน ำกำรศึกษำค้นคว้ำนอกสถำนที่มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- มีวรรณกรรมต่ำงๆให้ได้อ่ำน (หมู่ 150) 
- มีรำยงำนหน้ำชั้นเรียนแล้วอำจำรย์ช่วยปรับปรุง (หมู่ 150) 
- เนื้อหำใน PowerPoint ชัดเจนมีกำรลงเว็บไซต์ให้นิสิตอ่ำน (10 คน) (หมู่ 150) 
- ชอบท ำแบบทดสอบก่อนเรียน เพรำะเป็นกำรทดสอบตนเองก่อนเรียน (หมู่ 150) 
- มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และฝึกทักษะในกำรท ำงำนกลุ่ม (หมู่ 150) 
- มีอิสระในกำรเลือกหัวข้อท ำรำยงำน (หมู่ 150) 
- ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน (หมู่ 150) 
- กำรท ำโครงงำนไทยศึกษำ (2 คน) (หมู่ 420) 
- พ่ี TA ใจดีมำก เอำใจใส่และดูแลพวกเรำเป็นอย่ำงดี (หมู่ 420) 
- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับวรรณคดี ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศไทย (หมู่ 97) 
- มีกำรท ำแบบทดสอบ (2 คน) (หมู่ 97) 
- กำรท ำโครงงำน (หมู่ 97) 

 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- เนื้อหำมำกเกินไปเรียนไม่ทันเวลำ 
- จ ำนวนนิสิตที่เรียนมีมำกเกินไป ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม 
- เอกสำรประกอบกำรสอนพ้ืนหลังอ่ำนยำก 
- ควรมีกำรแจ้งล่วงหน้ำในกำรท ำแบบฝึกหัด 
- ควรอธิบำยกำรท ำโครงงำนในวันแรกๆ เพรำะหลำยกลุ่มเกิดกำรเข้ำใจผิด 
- จัดกิจกรรมมีรำงวัลพิเศษให้แก่นิสิต 
- หมู่ 180 เครื่องปรับอำกำศไม่ท ำงำน ศร3.-303 
- TA ไม่ควรแจ้งงำนกระชั้นเกินไป 
- ควรสอนในคำบเช้ำ (2 คน) (หมู่ 150) 
- พ่ี TA โหดมำก, พี่ TA (2 คน) (หมู่ 150) 
- ควรลงสื่อในเว็บไซต์ให้เร็วและครบถ้วน (หมู่ 150) 
- ต้องกำรเอกสำรของทุกหัวข้อ (หมู่ 420) 
- ควรจะมีวีดีโอที่น่ำสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย น่ำจะท ำให้นิสิตประทับใจ (นิสิตเป็นนิสิตจีน) (หมู่ 97) 
- อยำกให้สรุปค ำศัพท์ยำกให้เป็นตำรำง เพ่ือให้เข้ำใจและเห็นภำพชัดเจน (หมู่ 97) 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- ควรมีเอกสำรแต่ละครั้งให้อ่ำน 
- ไม่ควรมีเวลำเรียนตอนเที่ยงครึ่ง 
- ปัญญำกับกำรเรียนร่วมกับนิสิตศึกษำศำสตร์ (พละ) ที่ ค่อนข้ำงเสียงดัง ควรเปิดหมู่เรียนใหม่ให้นิสิต
ศึกษำศำสตร์ 
- ควรจ ำกัดวงของเนื้อหำที่เรียนให้แคบลง 
- อยำกให้มหำวิทยำลัยปรับเปลี่ยนช่วงเวลำเปิดเรียน (หมู่ 150) 
 

 


