
การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเรื่องความต้องการและความคาดหวังของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน 1,512 ชุดที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วมาท าการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 
และชั้นปี 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวระดับการปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n        แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา และ
ชั้นปี 

 
ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ าแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา ชั้นปี 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 421 27.95 
หญิง 1,085 72.05 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 1,512 100.00 

สาขาวิชาเอก   
ภาษาอังกฤษ 124 8.20 
ปฐมวัย 108 7.14 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 156 10.32 
การวัดและประเมินทางการศึกษา 142 9.39 
ภาษาไทย 127 8.40 
ศิลปศึกษา 52 3.44 
คณิตศาสตร์ 134 8.86 
เคมี 141 9.33 
ชีววิทยา 147 9.72 
พลศึกษา 129 8.53 
สังคมศึกษา 107 7.08 
ฟิสิกส์ 145 9.59 

ชั้นปี   
1 500 33.07 
2 353 23.35 
3 336 22.22 
4 323 21.36 

รวม 1,512 100.00 

 



  จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้นเกือบครั้งเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 72.05 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.95 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 สาขา
วิชาเอกท่ีมีจ านิสิตมากที่สุด คือ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 10.32 รองลงมา สาขา
วิชาเอกชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 9.72 และสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.44  ส่วนใหญ่จะ
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.07 รองลงมาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 23.35 และชั้นปีที่ 4 น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 21.36 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ  การ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

   
 
  จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนและด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรและด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 4.57 0.63 มากท่ีสุด 4.57 0.63 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 4.63 0.54 มากที่สุด 4.63 0.54 มากที่สุด 
3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.61 0.67 มาก 4.50 0.56 มาก 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

3.70 0.75 มาก 4.57 0.57 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.52 0.81 มาก 4.63 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.70 0.59 มาก 4.58 0.49 มากที่สุด 



ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เกี่ยวกับด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ  การ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  โดยภาพรวมด้านหลักสูตร 

 

  จากตารางที ่ 3  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านหลักสูตร ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั X  

 

S.D. ระดบั 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.69 0.78 มาก 4.51 0.67 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.71 0.78 มาก 4.55 0.64 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.66 0.82 มาก 4.56 0.64 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.91 0.80 มาก 4.64 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 3.74 0.64 มาก 4.57 0.63 มากที่สุด 



ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  โดยภาพรวมด้านผู้สอน          

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.02 0.76 มาก 4.63 0.59 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.90 0.80 มาก 4.64 0.60 มากที่สุด 
3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.91 0.79 มาก 4.62 0.57 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.84 0.85 มาก 4.62 0.59 มากที่สุด 

รวม 3.92 0.71 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านผู้สอนโดยภาพรวมของคณะ
ศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน และความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน
และการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ 
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยภาพรวมด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.76 0.80 มาก 4.56 0.65 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.75 0.82 มาก 
 
 

4.56 0.65  มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.62 0.88 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.45 0.94 ปาน
กลาง 

4.41 0.76 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.47 0.84 ปาน
กลาง 

4.45 0.70 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.57 0.84 มาก 4.48 0.70 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.59 0.83 มาก 4.48 0.69 มาก 
8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.57 0.85 มาก 4.50 0.68 มาก 

รวม 3.60 0.65 มาก 4.50 0.56 มาก 

 
  จากตารางที ่5 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้า
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 



ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ 
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยภาพรวมด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเมข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.84 0.81 มาก 4.57 0.64 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.67 0.82 มาก 4.55 0.65 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.71 0.85 มาก 4.58 0.65 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.56 0.95 มาก 4.57 0.66 มากที่สุด 

รวม 3.70 0.71 มาก 4.57 0.57 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้องกับ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถ
ด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้องกับรายวิชา และ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย 
แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับ
ผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมิน
ที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 



ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ 
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการ ความคาดหวังของนิสิตต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยภาพรวมด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.62 0.91 มาก 4.62 0.64 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.56 0.94 มาก 4.62 0.65 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.36 1.05 ปานกลาง 4.63 0.65 มากที่สุด 

4) การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา 

3.52 0.95 มาก 4.62 0.64 มากที่สุด 

5 )  บ ร ร ย า ก า ศ แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.52 0.98 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 

รวม 3.52 0.81 มาก 4.63 0.57 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 7  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า และความเหมาะสมของห้องเรียน 
ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 8 ระดับปฏิบัติการและความต้องการและความคาดหวัง ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้าน วิธีการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยภาพรวม  

 

 
 จากตารางพบว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร และด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.53 0.58 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 3.71 0.63 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 
3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 3.37 0.58 ปานกลาง 4.41 0.56 มาก 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3.42 0.62 ปานกลาง 4.50 0.59 มาก 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.27 0.69 ปานกลาง 4.58 0.63 มากที่สุด 

รวม 3.46 0.48 ปานกลาง 4.53 0.47 มากที่สุด 



ตารางที่ 9    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ 
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

  จากตารางที ่ 9  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับ
จ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับ
จ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 
 
 
 
 
 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  
 

S.D. ระดับ X  
 

S.D. ระดับ 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.43 0.79 ปาน
กลาง 

4.38 0.68 มาก 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.46 0.66 ปาน
กลาง 

4.50 0.67 มาก 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.44 0.77 ปาน
กลาง 

4.52 0.60 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.81 0.79 มาก 4.70 0.49 มากที่สุด 

รวม 3.53 0.58 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 



ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ    
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

 

  จากตารางที่ 10  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของ
ผู้สอน และ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความ
ต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนและความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 3.81 0.73 มาก 4.65 0.54 มากท่ีสุด 
2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.69 0.73 มาก 4.65 0.56 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.69 0.76 มาก 4.60 0.58 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.65 0.87 มาก 4.59 0.62 มากทีสุ่ด 

รวม 3.71 0.63 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 



ตารางที่ 11  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ    
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อ         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั X  S.D.  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.59 0.77 มาก 4.46 0.64 มาก 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.56 0.79 มาก 
 
 

4.44 0.62 มาก 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.39 0.90 ปาน
กลาง 

4.56 0.60 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.15 0.88 ปาน
กลาง 

4.26 0.85 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.22 0.78 ปาน
กลาง 

4.39 0.67 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.45 0.80 ปาน
กลาง 

4.48 0.64 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.28 0.77 ปาน
กลาง 

4.33 0.68 มาก 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.31 0.85 ปาน
กลาง 

4.38 0.73 มาก 

รวม 3.37 0.58 ปาน
กลาง 

4.41 0.56 มาก 

 
  จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา



รายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 12    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อ                        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเมข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.68 0.82 มาก 4.47 0.70 มาก 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.40 0.79 ปาน
กลาง 

4.45 0.69 มาก 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.47 0.80 ปาน
กลาง 

4.53 0.60 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.14 0.89 ปาน
กลาง 

4.56 0.72 มากที่สุด 

รวม 3.42 0.62 ปาน
กลาง 

4.50 0.59 มาก 

 
  จากตารางที ่12 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเมข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถ
ด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถ
ด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม 



สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ    

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อ         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.53 0.85 มาก 4.57 0.72 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.32 0.80 ปานกลาง 4.55 0.70 มากที่สุด 
3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

2.91 1.01 ปานกลาง 4.62 0.71 มากที่สุด 

4) การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา 

3.31 0.89 ปานกลาง 4.59 0.72 มากที่สุด 

5 )  บ ร ร ย า ก า ศ แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.30 0.87 ปานกลาง 4.57 0.72 มากที่สุด 

รวม 3.27 0.69 ปานกลาง 4.58 0.63 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 13  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการ
ค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารา และความเหมาะสมของ
ห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 14    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 

   
  จากตารางที ่14 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตรและด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดบั 

1) ด้านหลักสูตร 3.96 0.58 มาก 4.70 0.53 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 4.01 0.68 มาก 4.73 0.51 มากที่สุด 
3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.74 0.62 มาก 4.67 0.54 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

3.90 0.60 มาก 4.68 0.54 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.55 0.78 มาก 4.70 0.59 มากที่สุด 

รวม 3.83 0.55 มาก 4.70 0.50 มากที่สุด 



ตารางที่ 15  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

  จากตารางที่  15  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความทันสมัย
ของเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตและความ
ทันสมัยของเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.84 0.71 มาก 4.66 0.58 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.81 0.70 มาก 4.66 0.64 มากที่สุด 
3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.96 0.78 มาก 4.70 0.58 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

4.22 0.67 มาก 4.79 0.53 มากที่สุด 
 

รวม 3.96 0.58 มาก 4.70 0.53 มากที่สุด 



ตารางที่ 16  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

 

  จากตารางที่ 16  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับ
ความคิดเห็นของผู้เรียน และความรอบรูต้่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

X  S.D. 

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.12 0.77 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.98 0.72 มาก 4.73 0.59 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

4.02 0.82 มาก 4.70 0.55 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.91 0.82 มาก 4.73 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.01 0.68 มาก 4.73 0.51 มากที่สุด 



ตารางที่ 17  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.83 0.79 มาก 4.68 0.59 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.94 0.71 มาก 
 
 

4.70 0.60  มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.81 0.75 มาก 4.74 0.54 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.64 0.87 มาก 4.62 0.68 มากที่สุด 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.69 0.77 มาก 4.61 0.61 มากที่สุด 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.68 0.77 มาก 4.66 0.63 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.69 0.74 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.69 0.82 มาก 4.68 0.65 มากที่สุด 

รวม 3.74 0.62 มาก 4.67 0.54 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของสมรรถนะสากลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 



ตารางที่ 18   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน  และความต้องการความคาดหวั งของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อ             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

4.06 0.72 มาก 4.67 0.60 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.88 0.71 มาก 4.69 0.59 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.88 0.71 มาก 4.72 0.54 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.79 0.80 มาก 4.64 0.65 มากทีสุ่ด 

รวม 3.90 0.60 มาก 4.68 0.54 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่18 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และ
ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความ
ต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ขั้นตอนกระบวนการ
วัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 



ตารางที่ 19  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกปฐมวัยต่อ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.65 0.95 มาก 4.71 0.60 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.58 0.95 มาก 4.69 0.65 มากที่สุด 
3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.40 0.94 ปานกลาง 4.68 0.68 มากที่สุด 

4) การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา 

3.51 0.85 มาก 4.72 0.59 มากที่สุด 

5 )  บ ร ร ย า ก า ศ แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.60 0.96 มาก 4.71 0.64 มากที่สุด 

รวม 3.55 0.78 มาก 4.70 0.59 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 19  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  และการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องเรียนและบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  20  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 

   
  จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการ
และความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.85 0.67 มาก 4.34 0.61 มาก 
2) ด้านผู้สอน 3.98 0.67 มาก 4.38 0.57 มาก 
3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.82 0.72 มาก 4.27 0.58 มาก 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

3.86 0.72 มาก 4.35 0.62 มาก 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.77 0.89 มาก 4.31 0.59 มาก 

รวม 3.86 0.65 มาก 4.33 0.53 มาก 



ตารางที่ 21  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

  จากตารางที่  21  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิต และ
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพ และความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.88 0.81 มาก 4.42 0.75 มาก 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.79 0.85 มาก 4.33 0.70 มาก 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.73 0.94 มาก 4.28 0.83 มาก 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

4.00 0.76 มาก 4.35 0.74 มาก 

รวม 3.85 0.67 มาก 4.34 0.61 มาก 



ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

 

  จากตารางที่ 22  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน และ
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับ
ความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน 
และความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

X  S.D. 

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.01 0.84 มาก 4.30 0.69 มาก 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

4.01 0.85 มาก 4.36 0.75 มาก 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.97 0.82 มาก 4.41 0.67 มาก 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.95 0.81 มาก 4.46 0.64 มาก 

รวม 3.98 0.67 มาก 4.38 0.57 มาก 



ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั X  S.D.  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.96 0.86 มาก 4.32 0.81 มาก 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.85 0.92 มาก 
 
 

4.36 0.77 มาก 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.81 0.95 มาก 4.35 0.80 มาก 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.79 1.02 มาก 4.17 0.76 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.74 0.86 มาก 4.17 0.75 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.72 0.94 มาก 4.24 0.79 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.83 0.91 มาก 4.29 0.66 มาก 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.85 0.90 มาก 4.28 0.70 มาก 

รวม 3.82 0.72 มาก 4.27 0.58 มาก 

 
  จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการ
สอน และการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและ
ความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม



การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนและความเหมาะสมของสมรรถนะสากลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 24   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.92 0.90 มาก 4.36 0.68 มาก 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.80 0.87 มาก 4.31 0.70 มาก 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.94 0.83 มาก 4.28 0.73 มาก 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.77 0.86 มาก 4.30 0.70 มาก 

รวม 3.86 0.72 มาก 4.35 0.62 มาก 

 
  จากตารางที ่24 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ขั้นตอนกระบวนการ
วัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิต
สามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่ งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการวัดและประเมินผลการเรียน



การสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม 
สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 25  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.79 0.94 มาก 4.35 0.74 มาก 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.79 1.01 มาก 4.30 0.77 มาก 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.67 1.11 มาก 4.33 0.73 มาก 

4) การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา 

3.76 1.01 มาก 4.37 0.66 มาก 

5 )  บ ร ร ย า ก า ศ แล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.83 1.00 มาก 4.41 0.70 มาก 

รวม 3.77 0.89 มาก 4.35 0.74 มาก 

 
  จากตารางที่ 25  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องเรียน และความ
เหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา และความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
ตารางที่  26  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 



 
   
  จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วน
ความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านผู้สอนและด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 27  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.74 0.63 มาก 4.52 0.58 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 3.82 0.65 มาก 4.50 0.55 มาก 
3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.16 0.58 ปาน
กลาง 

4.56 0.55 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.77 0.70 มาก 4.57 0.58 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.58 0.83 มาก 4.50 0.59 มาก 

รวม 3.61 0.56 มาก 4.53 0.49 มากที่สุด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 

  จากตารางที่  27  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 28  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.63 0.80 มาก 4.43 0.66 มาก 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.76 0.79 มาก 4.56 0.68 มากที่สุด 
3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.64 0.83 มาก 4.51 0.68 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.94 0.79 มาก 4.58 0.65 มากที่สุด 

รวม 3.74 0.63 มาก 4.52 0.58 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 

  จากตารางที่ 28  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็น
ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 29  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

X  
 

S.D. 
ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 3.87 0.74 มาก 4.52 0.63 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.80 0.82 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.83 0.78 มาก 4.57 0.60 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.77 0.83 มาก 4.58 0.63 มากที่สุด 

รวม 3.82 0.65 มาก 4.56 0.55 มากที่สุด 



สอน X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  
 

S.D. 
ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.80 0.78 มาก 4.59 0.63 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.75 0.79 มาก 
 
 

4.57 0.66 มาก
ที่สุด 

 
3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.63 0.79 มาก 4.53 0.64 มาก
ที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.54 0.91 มาก 4.37 0.72 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.51 0.84 มาก 4.46 0.65 มาก 
6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.61 0.84 มาก 4.48 0.69 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.68 0.87 มาก 4.46 0.70 มาก 
8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.58 0.83 มาก 4.51 0.67 มาก
ที่สุด 

รวม 3.64 0.64 มาก 4.50 0.55 มาก 

 
  จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของสมรรถนะสากลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
ตารางที่ 30   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



การสอน 
 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใ จ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.87 0.78 มาก 4.53 0.66 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.77 0.77 มาก 4.46 0.73 มาก 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.74 0.86 มาก 4.46 0.70 มาก 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.69 0.94 มาก 4.56 0.66 มาก
ที่สุด 

รวม 3.77 0.70 มาก 4.50 0.59 มาก 

 
  จากตารางที ่30 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการ
และความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผล
การวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน  และการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 31  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกการวัดและประเมินทาง
การศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.68 0.86 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.65 0.89 มาก 4.60 0.62 มากที่สุด 
3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.38 1.07 ปานกลาง 4.54 0.67 มากที่สุด 

4) การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา 

3.59 0.95 มาก 4.61 0.62 มากที่สุด 

5)  บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.61 1.08 มาก 4.56 0.66 มากที่สุด 

รวม 3.58 0.83 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 31  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า                 ความ
เหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการ
คอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการ
ค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  32  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
   



  จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 33  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.81 0.62 มาก 4.65 0.43 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 3.98 0.64 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.62 0.58 มาก 4.56 0.54 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.69 0.66 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.49 0.73 ปาน
กลาง 

4.69 0.60 มากที่สุด 

รวม 3.72 0.55 มาก 4.66 0.42 มากทีสุ่ด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 

  จากตารางที่  33  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรและความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 34  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.67 0.74 มาก 4.55 0.61 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.72 0.76 มาก 4.64 0.51 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.72 0.77 มาก 4.65 0.51 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

4.13 0.78 มาก 4.76 0.48 มากที่สุด 

รวม 3.81 0.62 มาก 4.65 0.43 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.06 0.79 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 



 

  จากตารางที่ 34  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบ
รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 35  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ 3.80 0.76 มาก 4.61 0.56 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.97 0.72 มาก 4.74 0.47 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

4.00 0.72 มาก 4.76 0.47 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.88 0.84 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 

รวม 3.98 0.64 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด 



ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.87 0.69 มาก 
 
 

4.66 0.57 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.65 0.81 มาก 4.62 0.59 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.41 0.84 ปาน
กลาง 

4.52 0.70 มากที่สุด 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.53 0.74 มาก 4.53 0.71 มากที่สุด 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.59 0.82 มาก 4.55 0.68 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.60 0.85 มาก 4.50 0.74 มาก 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.54 0.79 มาก 4.52 0.69 มากที่สุด 

รวม 3.62 0.58 มาก 4.56 0.54 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ตารางที่ 36   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ 3.84 0.71 มาก 4.69 0.61 มากที่สุด 



เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 
2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.69 0.84 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.74 0.80 มาก 4.73 0.53 มากทีสุ่ด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.48 0.99 ปาน
กลาง 

4.61 0.70 มากที่สุด 

รวม 3.69 0.66 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่36 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอน
วิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 37  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทยต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.67 0.84 มาก 4.74 0.58 มากที่สุด 



2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.63 0.86 มาก 4.69 0.65 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.34 0.87 ปานกลาง 4.66 0.67 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนงัสือ ต ารา 

3.31 1.01 ปานกลาง 4.63 0.70 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.49 0.85 ปานกลาง 4.70 0.63 มากที่สุด 

รวม 3.49 0.73 ปานกลาง 4.69 0.60 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 37  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการสื่อการเรียนรู้ 
หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และการให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  38   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
   



  จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้สอน และด้านหลักสูตรและด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 39  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.80 0.66 มาก 4.65 0.56 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 3.87 0.71 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.69 0.63 มาก 4.65 0.52 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.70 0.74 มาก 4.67 0.51 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.24 0.86 ปาน
กลาง 

4.74 0.49 มากที่สุด 

รวม 3.66 0.60 มาก 4.68 0.47 มากที่สุด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 

  จากตารางที่  39  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของ                 
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิต 
และความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 40  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.79 0.72 มาก 4.62 0.72 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.73 0.82 มาก 4.63 0.60 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.69 0.90 มาก 4.60 0.63 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.98 0.73 มาก 4.75 0.56 มากที่สุด 

รวม 3.80 0.66 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 



 

  จากตารางที่ 40  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา
ของผู้สอน และความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอนและการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 41  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.02 0.80 มาก 4.69 0.58 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.85 0.96 มาก 4.73 0.56 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.81 0.86 มาก 4.67 0.51 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.79 0.72 มาก 4.67 0.62 มากที่สุด 

รวม 3.87 0.71 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 



1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.94 0.80 มาก 4.65 0.62 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.87 0.79 มาก 
 
 

4.69 0.54 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.83 0.81 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.58 0.89 มาก 4.73 0.49 มากที่สุด 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.54 0.83 มาก 4.60 0.66 มากที่สุด 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.62 0.82 มาก 4.62 0.60 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.58 0.72 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.60 0.72 มาก 4.54 0.70 มากที่สุด 

รวม 3.69 0.63 มาก 4.65 0.52 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของสมรรถนะสากลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
เหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
ค้นคว้า และการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ตารางที่ 42   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 



 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.92 0.71 มาก 4.65 0.59 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.67 0.81 มาก 4.65 0.56 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.63 1.01 มาก 4.75 0.52 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.56 0.92 มาก 4.63 0.56 มากที่สุด 

รวม 3.70 0.74 มาก 4.67 0.51 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่42 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการ
และความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ขั้นตอนกระบวนการวัดและ
ประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนและ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 43  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.10 1.00 ปานกลาง 4.67 0.62 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 2.87 1.01 ปานกลาง 4.69 0.64 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.29 1.16 ปานกลาง 4.81 0.44 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.42 1.00 ปานกลาง 4.71 0.61 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.52 1.06 มาก 4.81 0.49 มากที่สุด 

รวม 3.24 0.86 ปานกลาง 4.74 0.49 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 43  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า                 บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา และความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการ
ค้นคว้าและบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การ
ให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารา และความเหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  44  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
   



  จากตารางที ่44 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัตใินปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้สอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 45  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.79 0.57 มาก 4.60 0.50 มากที่สุด 

2) ด้านผู้สอน 4.20 0.58 มาก 4.71 0.45 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.51 0.60 มาก 4.49 0.61 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.76 0.66 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.53 0.74 มาก 4.73 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.76 0.47 มาก 4.63 0.46 มากที่สุด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



 

  จากตารางที่  45  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 46  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.69 0.76 มาก 4.54 0.66 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.87 0.71 มาก 4.57 0.58 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.72 0.78 มาก 4.60 0.59 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ ใน
การประกอบอาชีพ 

3.89 0.86 มาก 4.68 0.57 มากที่สุด 

รวม 3.79 0.57 มาก 4.60 0.50 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.43 0.68 มาก 4.72 0.50 มากที่สุด 



 

  จากตารางที่ 46  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา
ของผู้สอน และความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 47  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.71 0.80 มาก 4.59 0.56 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

4.14 0.74 มาก 4.81 0.43 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

4.13 0.77 มาก 4.63 0.58 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

4.09 0.75 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.58 มาก 4.71 0.45 มากที่สุด 



2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.74 0.81 มาก 
 
 

4.57 0.67 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.57 0.92 มาก 4.51 0.72 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.28 0.85 ปานกลาง 4.36 0.86 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.38 0.79 ปานกลาง 4.45 0.78 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

3.47 0.82 ปานกลาง 4.43 0.78 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ
สอน 

3.47 0.69 ปานกลาง 4.46 0.81 มาก 

8 )  ก า ร บู ร ณ า ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอน 

3.44 0.83 ปานกลาง 4.51 0.76 มากที่สุด 

รวม 3.51 0.60 มาก 4.49 0.61 มาก 

 
 จากตารางที ่47 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
ตารางที่ 48   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 



1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.89 0.80 มาก 4.62 0.69 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.73 0.79 มาก 4.60 0.69 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.81 0.78 มาก 4.63 0.70 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.62 0.94 มาก 4.60 0.77 มากท่ีสุด 

รวม 3.76 0.66 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่48 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอน
วิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 49  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.63 0.88 มาก 4.70 0.63 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.60 0.89 มาก 4.74 0.65 มากที่สุด 
3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.42 1.02 ปานกลาง 4.77 0.64 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.56 0.87 มาก 4.70 0.69 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.44 0.93 ปานกลาง 4.72 0.67 มากที่สุด 

รวม 3.53 0.74 มาก 4.73 0.58 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่49  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ ความเหมาะสมของห้องเรียนและการให้บริการสื่อการเรียนรู้ 
หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  50   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 



 
 จากตารางที่ 50 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร และ

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ด้านผู้สอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 51  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.61 0.49 มาก 4.60 0.51 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 3.86 0.53 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.42 0.57 ปาน
กลาง 

4.54 0.54 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.53 0.67 มาก 4.63 0.50 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.35 0.78 ปาน
กลาง 

4.74 0.45 มากที่สุด 

รวม 3.55 0.49 มาก 4.64 0.43 มากที่สุด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 

  จากตารางที่  51  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของ                 
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 52  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.55 0.61 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.57 0.70 มาก 4.57 0.59 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.56 0.64 มาก 4.61 0.57 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.77 0.73 มาก 4.69 0.49 มากที่สุด 

รวม 3.61 0.49 มาก 4.60 0.51 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 



 

  จากตารางที่ 52  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับ
ความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 53  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 

S.D
. 

X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 3.98 0.59 มาก 4.74 0.46 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.79 0.80 มาก 4.68 0.56 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.90 0.66 มาก 4.66 0.55 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.76 0.75 มาก 4.62 0.63 มากที่สุด 

รวม 3.86 0.53 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด 



1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.63 0.75 มาก 4.5
8 

0.62 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.62 0.77 มาก 
 
 

4.6
4 

0.54 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.48 0.84 ปานกลาง 4.5
4 

0.77 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.20 0.81 ปานกลาง 4.4
4 

0.75 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.23 0.75 ปาน
กลาง 

4.4
6 

0.67 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.38 0.78 ปาน
กลาง 

4.5
5 

0.61 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.47 0.78 ปาน
กลาง 

4.5
2 

0.65 มากที่สุด 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.33 0.80 ปาน
กลาง 

4.5
7 

0.59 มากที่สุด 

รวม 3.42 0.57 ปาน
กลาง 

4.5
4 

0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่53 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 54   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 



 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.70 0.77 มาก 4.64 0.60 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.50 0.75 ปาน
กลาง 

4.59 0.59 มากทีสุ่ด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.52 0.79 มาก 4.62 0.60 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.39 0.95 ปาน
กลาง 

4.66 0.53 มากที่สุด 

รวม 3.53 0.67 มาก 4.63 0.50 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่54 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่ งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลาย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
 
ตารางที่ 55  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกเคมีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  



 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.52 0.84 มาก 4.73 0.49 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.38 0.93 ปานกลาง 4.72 0.50 มากที่สุด 
3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.19 1.06 ปานกลาง 4.75 0.51 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.38 0.93 ปานกลาง 4.76 0.48 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.30 0.95 ปานกลาง 4.77 0.52 มากที่สุด 

รวม 3.35 0.78 ปานกลาง 4.73 0.49 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 55  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ 
ต ารา และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและ
ความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารา และความ
เหมาะสมของห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
ตารางที่  56  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชีววิทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 
  จากตารางที่ 56 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 57  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชี ววิทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.85 0.66 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 
2) ด้านผู้สอน 4.03 0.62 มาก 4.74 0.42 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.60 0.68 ปาน
กลาง 

4.57 0.55 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.74 0.71 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.31 0.91 ปาน
กลาง 

4.72 0.52 มากที่สุด 

รวม 3.71 0.57 มาก 4.68 0.43 มากที่สุด 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



 

 จากตารางที่  57  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของ  คณะศึกษาศาสตร์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิต และความเหมาะสมของ
โครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 58  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชีววิทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.86 0.75 มาก 4.61 0.67 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.80 0.84 มาก 4.68 0.56 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.74 0.83 มาก 4.70 0.54 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

4.01 0.80 มาก 4.76 0.49 มากที่สุด 

รวม 3.85 0.66 มาก 4.69 0.48 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.24 0.60 มาก 4.74 0.57 มากที่สุด 



 

 จากตารางที่ 58  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียน 
รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความ
รอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 59  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชีววิทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.75 0.84 มาก 4.65 0.64 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.97 0.75 มาก 4.74 0.51 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

4.02 0.75 มาก 4.74 0.44 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.90 0.89 มาก 4.76 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.03 0.62 มาก 4.74 0.42 มากที่สุด 



2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.74 0.87 มาก 
 
 

4.63 0.65 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.61 0.90 มาก 4.63 0.60 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.46 0.95 ปาน
กลาง 

4.43 0.81 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.49 0.91 ปาน
กลาง 

4.54 0.70 มากที่สดุ 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.56 0.88 มาก 4.52 0.70 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.63 0.87 มาก 4.57 0.66 มากที่สุด 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.59 0.84 มาก 4.56 0.69 มากที่สุด 

รวม 3.60 0.68 มาก 4.57 0.55 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่59 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 60   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชีววิทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



การสอน 
 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.86 0.84 มาก 4.66 0.60 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.73 0.82 มาก 4.66 0.57 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.74 0.84 มาก 4.69 0.61 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.62 0.92 มาก 4.69 0.57 มากที่สุด 

รวม 3.74 0.71 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่60 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการ
ไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิต
สามารถด าเนินการได ้
 
ตารางที่ 61  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกชีววิ ทยาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน ความต้องการและความ



ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.44 0.99 ปานกลาง 4.71 0.56 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.46 0.99 ปานกลาง 4.73 0.60 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.02 1.18 ปานกลาง 4.73 0.60 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.30 1.03 ปานกลาง 4.71 0.56 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.32 1.01 ปานกลาง 4.72 0.56 มากที่สุด 

รวม 3.31 0.91 ปานกลาง 4.72 0.52 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 61 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความเหมาะสมของ
ห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องเรียน และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ความเหมาะสมของห้องเรียนและการให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
ตารางที่  62   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



 
  จากตารางที่ 62 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 63  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.99 0.61 มาก 4.40 0.62 มาก 

2) ด้านผู้สอน 4.03 0.63 มาก 4.49 0.53 มาก 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.90 0.62 มาก 4.41 0.55 มาก 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.92 0.72 มาก 4.42 0.59 มาก 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.91 0.68 มาก 4.44 0.58 มาก 

รวม 3.95 0.58 มาก 4.43 0.53 มาก 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



 

 จากตารางที่  63  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของ คณะศึกษาศาสตร์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิต และความทันสมัยของเนื้อหาวิชาและ
ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 64  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

4.00 0.78 มาก 4.51 0.64 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.96 0.76 มาก 4.47 0.71 มาก 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 4.02 0.72 มาก 4.49 0.63 มาก 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.96 0.77 มาก 4.48 0.67 มาก 

รวม 3.99 0.61 มาก 4.49 0.53 มาก 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 4.11 0.70 มาก 4.51 0.64 มากที่สุด 



 

 จากตารางที่ 64  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความ
คิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรอบ
รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 65  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดับ 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.91 0.77 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

4.08 0.76 มาก 4.47 0.71 มาก 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.99 0.73 มาก 4.49 0.63 มาก 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.95 0.95 มาก 4.48 0.67 มาก 

รวม 4.03 0.63 มาก 4.49 0.53 มาก 



2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.92 0.78 มาก 
 
 

4.46 0.64 มาก 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.94 0.83 มาก 4.44 0.66 มาก 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.91 0.81 มาก 4.43 0.70 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.81 0.80 มาก 4.31 0.69 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.88 0.83 มาก 4.37 0.71 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.92 0.79 มาก 4.39 0.69 มาก 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.91 0.82 มาก 4.40 0.67 มาก 

รวม 3.90 0.62 มาก 4.41 0.55 มาก 

 
 จากตารางที ่65 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของสมรรถนะสากลมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 66  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 



 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.98 0.82 มาก 4.41 0.68 มาก 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.88 0.81 มาก 4.41 0.67 มาก 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.91 0.88 มาก 4.42 0.69 มาก 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.88 0.93 มาก 4.43 0.65 มาก 

รวม 3.92 0.72 มาก 4.42 0.59 มาก 

 
 จากตารางที ่66 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความ
ต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การอุทธรณ์ร้องทุกข์
เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการ
วัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อน
เรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 67  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 



สอน X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.95 0.79 มาก 4.48 0.65 มาก 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.89 0.85 มาก 4.40 0.69 มาก 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.77 0.92 มาก 4.45 0.67 มาก 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.98 0.77 มาก 4.43 0.69 มาก 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.97 0.86 มาก 4.47 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.68 มาก 4.44 0.58 มาก 

 จากตารางที่ 67 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการสื่อการเรียนรู้ 
หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  และการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
ตารางที่  68   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 



 
 จากตารางที่ 68 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร และ

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน และด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 69  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.71 0.64 มาก 3.64 0.48 มาก 

2) ด้านผู้สอน 3.82 0.68 มาก 4.59 0.56 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.66 0.71 มาก 4.49 0.57 มาก 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.67 0.80 มาก 4.56 0.56 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.60 0.82 มาก 4.58 0.57 มากทีสุ่ด 

รวม 3.69 0.63 มาก 4.37 0.48 มาก 

 ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน ความต้องการและความ



 

 จากตารางที่ 69 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิต และความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชา ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความทันสมัยของเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 70  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

ด้านหลักสูตร คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.68 0.82 มาก 4.50 0.66 มาก 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.68 0.80 มาก 4.57 0.69 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.64 0.78 มาก 4.56 0.68 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.85 0.81 มาก 4.54 0.66 มากที่สุด 

รวม 3.71 0.64 มาก 4.54 0.60 มากที่สุด 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดบั 

 

S.D. X  

 

ระดบั 



 

 จากตารางที่  70  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียน และความเหมาะสมของ
โครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการให้ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้สอนและรับความคิดเห็นของผู้เรียน ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนและความรอบรู้
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 71  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดบั 
S.D. X  

 

ระดบั 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ 3.90 0.79 มาก 4.53 0.68 มากที่สุด 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 3.83 0.81 มาก 4.57 0.63 มากที่สุด 

2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.79 0.77 มาก 4.63 0.64 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.81 0.81 มาก 4.57 0.62 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.82 0.88 มาก 4.58 0.60 มากที่สุด 

รวม 3.82 0.68 มาก 4.59 0.56 มากที่สุด 



ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.78 0.88 มาก 
 
 

4.51 0.72 มากที่สุด 
 
 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.62 0.92 มาก 4.50 0.68 มาก 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.45 0.96 ปาน
กลาง 

4.38 0.74 มาก 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.51 0.86 มาก 4.46 0.74 มาก 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.66 0.92 มาก 4.45 0.69 มาก 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.64 0.87 มาก 4.50 0.68 มาก 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.69 0.88 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 

รวม 3.66 0.71 มาก 4.49 0.57 มาก 

 
 จากตารางที ่71 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการบูรณาการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 72   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 



 

1) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.81 0.85 มาก 4.63 0.54 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.65 0.93 มาก 4.52 0.65 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.64 0.99 มาก 4.57 0.70 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.55 1.07 มาก 4.53 0.68 มากที่สุด 

รวม 3.67 0.80 มาก 4.56 0.56 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่72 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการ
และความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 73  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 



1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.76 0.88 มาก 4.53 0.68 มากท่ีสุด 

2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.66 0.90 มาก 4.64 0.57 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.47 1.07 ปานกลาง 4.57 0.74 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.52 0.95 มาก 4.56 0.72 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.60 0.94 มาก 4.62 0.54 มากที่สุด 

รวม 3.60 0.82 มาก 4.58 0.57 มากที่สุด 

 จากตารางที่  73 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และการให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารา 
และการให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความ
คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและความเหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  74  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 



 
 จากตารางที่ 743 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอนและด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้สอน และ
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 75  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 

 

ด้าน ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) ด้านหลักสูตร 3.35 0.62 ปาน
กลาง 

4.63 0.52 มากที่สุด 

2) ด้านผู้สอน 3.68 0.77 มาก 4.69 0.51 มากที่สุด 

3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.29 0.58 ปาน
กลาง 

4.58 0.54 มากที่สุด 

4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.42 0.69 ปาน
กลาง 

4.66 0.51 มากที่สุด 

5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.42 0.76 ปาน
กลาง 

4.75 0.48 มากที่สุด 

รวม 3.43 0.52 ปาน
กลาง 

4.66 0.46 มากที่สุด 



 
 

 จากตารางที่  75  แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 76  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผู้สอน  

 

 
ด้านหลักสูตร 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจ านวน
หน่วยกิต 

3.34 0.80 ปาน
กลาง 

4.58 0.60 มากที่สุด 

2) ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.43 0.74 ปาน
กลาง 

4.63 0.56 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.15 0.81 ปาน
กลาง 

4.62 0.58 มากที่สุด 

4) ประโยชน์ต่อน าความรู้ในรายวิชาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

3.48 0.83 ปาน
กลาง 

4.70 0.55 มากที่สุด 

รวม 3.35 0.62 ปาน
กลาง 

4.63 0.52 มากที่สุด 



 

 จากตารางที่ 76 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของผู้สอน และการให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและรับความ
คิดเห็นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 77  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

 
ด้านผู้สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

S.D. 
 

X  
 

ระดับ 
 

1)  ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาของผู้สอน 3.74 0.83 มาก 4.68 0.56 มากที่สุด 
2)  ค ว าม เหมาะสมของ โครงสร้ า ง
หลักสูตร 

3.68 0.84 มาก 4.72 0.52 มากที่สุด 

3) ความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของผู้สอน 

3.69 0.91 มาก 4.71 0.54 มากที่สุด 

4) การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน
และรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

3.60 0.93 มาก 4.66 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.68 0.77 มาก 4.69 0.51 มากที่สุด 



สอน X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

S.D. 
 

X  
 

ระดับ 
 

1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.49 0.77 ปาน
กลาง 

4.62 0.62 มากที่สุด 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.46 0.82 ปาน
กลาง 

4.61 0.62 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3.28 0.84 ปาน
กลาง 

4.59 0.63 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียน 

3.05 0.97 ปาน
กลาง 

4.51 0.69 มากที่สุด 

5) ความเหมาะสมของสมรรถนะสากล 3.11 0.79 ปาน
กลาง 

4.56 0.61 มากที่สุด 

6) การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

3.29 0.72 ปาน
กลาง 

4.58 0.65 มากที่สุด 

7) การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 3.31 0.75 ปาน
กลาง 

4.58 0.63 มากที่สุด 

8) การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การเรียนการสอน 

3.31 0.80 ปาน
กลาง 

4.56 0.62 มากที่สุด 

รวม 3.29 0.58 ปาน
กลาง 

4.58 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 776 แสดงให้เห็นได้ว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และความเหมาะสมของกิจกรรมนอกชั้น
เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 



ตารางที่ 78  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ
ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน              

การสอน 
 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  

 

S.D. 
 

ระดับ X  

 

S.D. ระดับ 

1) การชี้แจงสร้ างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  กับ
ผู้เรียนก่อนเรียน 

3.69 0.87 มาก 4.66 0.54 มากที่สุด 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

3.39 0.82 ปาน
กลาง 

4.68 0.54 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้
มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.39 0.82 ปาน
กลาง 

4.66 0.57 มากที่สุด 

4) การอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัด
และประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้ 

3.23 0.87 ปาน
กลาง 

4.65 0.56 มากที่สุด 

รวม 3.42 0.69 ปาน
กลาง 

4.66 0.51 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่78 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และ
ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เก่ียวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความ
ต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย แผนการสอนวิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กับผู้เรียนก่อน
เรียน และขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินได้มาตรฐานเป็นธรรม สอดคล้อง กับรายวิชา และผลการเรียนรู้



ที่คาดหวัง และการอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการวัดและประเมินที่นิสิตสามารถด าเนินการได้มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 
 
ตารางที่ 79  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับการ

ปฏิบัติปัจจุบัน และความต้องการความคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  

 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

ระดับการปฏิบัติปัจจุบัน 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1) ความเหมาะสมของห้องเรียน 3.41 0.92 ปานกลาง 4.73 0.56 มากที่สุด 
2) ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ 3.43 0.96 ปานกลาง 4.74 0.55 มากที่สุด 

3) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และ
ระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้า 

3.41 0.92 ปานกลาง 4.78 0.49 มากที่สุด 

4)  การ ให้บริ การสื่ อการ เ รี ยนรู้ 
หนังสือ ต ารา 

3.50 0.87 ปานกลาง 4.74 0.50 มากที่สุด 

5) บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.32 1.00 ปานกลาง 4.74 0.51 มากที่สุด 

รวม 3.42 0.76 ปานกลาง 4.75 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 79 แสดงให้เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การให้บริการสื่อการเรียนรู้ 
หนังสือ ต ารามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนความต้องการและความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้บริการคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi เพ่ือการค้นคว้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ต ารา และบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และความเหมาะสมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 


