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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และการเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียน และเพื่อเสนอ
แนวทางการใช้เครื่องมือ โดยประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 15,389 คน จากสถาบัน
อุดมศึกษา จำานวน 3 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
390 คน (p < 0.05) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2555 และใช้ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์, 2556) มาส
ร้างเป็นรายการตัวชี้วัดท่ีแสดงน้ำาหนักผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยพิจารณาคัดเลือกรายการที่มีค่า
ความสัมพันธ์กับกลุ่มมากกว่า 0.5 และมีค่าไอเก้นมากกว่า 0.5

ผลการวจิยั พบวา่ เครือ่งมอืประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษาทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย การประเมิน
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเก่ียวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซยีนซึง่เกีย่วกบัทกัษะภาษาองักฤษและการเปน็สมาชกิประชาคมอาเซยีน สำาหรบัแนวทาง
การใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย การประเมิน 2 ลักษณะ คือ การประเมินแบบ 360 องศา ได้แก่ การ
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ประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
และดา้นความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนเกีย่วกบัการเปน็สมาชกิ และการประเมนิโดยอาจารยผ์ูส้อน 
ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ

คำ�สำ�คัญ: การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2552 
ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

Abstract
The objective of this research was to invent a tool to evaluate students’ learning 

outcomes according to TQF for higher education (2009) and the readiness for ASEAN, and 
to propose the tool usage. Population was 15,389 making 390 samples (p<0.05) covering 
undergraduate students in 3 institutes in Surin; Rajamangala University of Technology-Isan,  
Surin Campus, Surindra Rajabhat University, and Boromarajonani College of Nursing, 
Surin. Data was collected during December 3 – 11, 2012 and using the findings of the  
confirmative factor analysis from the research of Student Developments according to Thai 
Qualifications Framework for Higher Education (2009) and their Readiness for ASEAN  
Community (Sritalanook, 2013). The factors were selected in regards of communalities >0.5, 
and Eigen values >0.5 to form up the evaluation items for each learning outcomes. 

The results showed that the evaluation tool congruent with TQF for Higher Education 
(2009) and the readiness for ASEAN Community was composed of 6 learning outcome  
evaluations; the moral which composed of the desired characteristics and the virtue,  
the knowledge, the intellect, the relationship and responsibility, the math analysis –  
communication – technology, and the readiness for ASEAN which composed of the English 
skills and the membership of ASEAN. As for the suggestion of the tool usage, there should 
be 2 types of evaluations. Firstly, the 360 degree method for evaluating students’ learning 
outcomes in the moral, the relationship and responsibility, and the membership of ASEAN 
in the areas of the memberships of ASEAN. And secondly, the lecturers’ evaluations in 
the knowledge, the intellect, the math analysis, communication and technology, and the  
readiness for ASEAN in the areas of the English skills.

 

Keywords: The evaluation of student’s learning outcomes, the Thai Qualification Framework 
for Higher Education (2009), student readiness for ASEAN



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 180 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
ส่งผลให้คณาจารย์ต้องจัดทำารายละเอียดของ
รายวิชาที่ตนทำาการสอน อาจารย์จำานวนมากมิได้
สำาเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ดังนั้น จึงพบว่า 
อาจารย์เหล่านี้ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ประสบ
ความยุ่งยากในการจัดทำารายละเอียดของรายวิชา 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึง
ได้จัดอบรมเรื่องการจัดทำารายงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 27 
– 28 มีนาคม 2555 การอบรมครั้งนี้ทำาให้พบ
อีกว่า อาจารย์บางส่วนประสบปัญหาในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารและตำาราที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียน
รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (วรวรรณ ศรี
ตะลานุกค์, 2555) และดำาเนินการวิจัยเรื่อง 
พัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วีระวรรณ ศรีตะ
ลานุคค์, 2556) ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ ช่วย
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของ
นักศึกษาจากมุมมองของตัวนักศึกษา และนำาไป
สู่การสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา งานวิจัยน้ีแสดงประเด็นที่น่าสนใจซึ่ง
สามารถจำาแนกได้ 2 ประการหลัก คือ ข้อค้นพบ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และข้อเสนอแนะ
การใช้เครื่องมือ โดยที่การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการ 14 ด้าน และใน
แต่ละด้านประกอบด้วยรายการย่อยที่แสดงน้ำา
หนักความสำาคัญของรายการนั้นต่อพัฒนาการ
ดา้นน้ันๆ อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 เกี่ยวข้องกับผล
การเรยีนรู้ของนกัศกึษาเพยีง 5 ดา้นเทา่นัน้ ไดแ้ก ่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ปญัญา ดา้นความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น 
การสงัเคราะหน์ีจึ้งหยบิยกมาเฉพาะผลทีเ่กีย่วขอ้ง
เท่านั้น นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยได้ร่วมลง
นามเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ดงันัน้ การสงัเคราะหน์ีจ้งึครอบคลมุประเดน็นีด้้วย 
เพื่อช่วยสถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์เตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา

การสรา้งเครือ่งมอืประเมนิผลการเรยีนรู้ 
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อดุมศกึษา 2552 และความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน จงึมุง่จดัทำาเคร่ืองมอืและรายการประเมนิ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อช่วยเหลืออาจารย์
ในการจัดทำา มคอ. 3 และเสนอแนวทางการใช้
เครื่องมือ เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเที่ยง
ตรง เที่ยงธรรม และถูกต้องตามหลักวิชาการ อัน
จะนำาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเสนอแนวทางการใช้
เครื่องมือ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
ง านวิ จั ยนี้ ศึ กษาผลการวิ จั ย เ รื่ อ ง 

พัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความ
พรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (วรีะวรรณ ศรตีะลา
นคุค,์ 2556) ซึง่จดัทำาในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์โดย
ทำาการศกึษานักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนั
อุดมศึกษา จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฎัสริุนทร์ และวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสุรินทร์ ซึ่งมีประชากรจำานวน 
15,389 คน คิดเป็นตัวอย่าง 390 คน (p<0.05) 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.98 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.9634 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน เพื่อสร้างเป็นรายการตัวชี้วัดที่แสดงน้ำา
หนักผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยพิจารณาคัด
เลอืกรายการทีม่คีา่ความสัมพันธก์บักลุม่มากกวา่ 
0.5 และมีค่าไอเก้นหรือค่าน้ำาหนักมากกว่า 0.5

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน สามารถนำาไปสู่การสร้างเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2552 และ
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ดังนี้

1 .  การประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
คุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น เครื่องมือและรายการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านนี้ จึงประยุกต์ใช้ผล
การเรียนรู้ทั้ง 2 ด้านนี้ ซึ่งประกอบด้วย รายการ
ประเมิน จำานวน 9 รายการ ดังแสดงไว้ในตาราง
ที่ 1 ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

น้ำ�หนักของ
ร�ยก�รประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. เสียสละ 0.69

2. มีเหตุผล 0.66

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 0.65

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. มีความอาทรต่อชุมชนและระบบนิเวศ 0.63

5. มีวินัยในตนเอง 0.60

6. เป็นผู้มีความยุติธรรม 0.60

7. เป็นผู้มีความอุตสาหะและกล้าฟันฝ่าอุปสรรค 0.55

8. มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 0.54

9. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ 0.51
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2. การประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาด้านความรู้

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี
รายการประเมนิผลการเรยีนรู ้6 รายการ ดงัแสดง
ไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

ต�ร�งที่ 2 รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มรู้
น้ำ�หนักของ

ร�ยก�รประเมิน

1. สามารถอธิบายและให้เหตุผลสิ่งที่เรียนรู้ 0.78

2. สามารถสร้างทางเลือกจากสิ่งที่เรียนรู้ 0.77

3. สามารถให้ความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ 0.73

4. สามารถสาธิตสิ่งที่เรียนรู้ 0.66

5. สามารถจำาแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ 0.56

6. สามารถรวบรวมและจัดระเบียบใหม่จากสิ่งที่เรียนรู้ 0.50

3 .  การประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาด้านทักษะปัญญา

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบบ่งบอกว่า 

ทักษะปัญญาของนักศึกษา ประกอบด้วย รายการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 5 รายการ ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 ดังนี้

ต�ร�งที่ 3 รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ด้�นทักษะปัญญ�
น้ำ�หนักของ

ร�ยก�รประเมิน

1. สร้างกฎเกณฑ์ใหม่จากการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 0.71

2. สามารถอ้างอิงสิ่งที่เรียนรู้ 0.69

3. สร้างความคิดรวบยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ 0.65

4. สามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหา 0.63

5. สามารถเปรียบเทียบสรุปความและวิจารณ์สิ่งที่เรียนรู้ 0.63
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4. รายการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา ประกอบด้วย รายการประเมินผล
การเรยีนรู ้6 รายการ ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่4 ดงันี้

ต�ร�งที่ 4 รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู ้
ด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลและคว�มรับผิดชอบ

น้ำ�หนักของ
ร�ยก�รประเมิน

1. เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 0.78

2. สามารถกำาหนดเป้าหมายชีวิตของตน 0.77

3. มีความเป็นตัวของตนเอง 0.72

4. สามารถปกครองตนเอง 0.66

5. เห็นคุณค่าของความพอเพียง 0.65

6. สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตน 0.64

5. รายการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ประกอบด้วย 
รายการประเมนิผลการเรยีนรู ้9 รายการ ดงัแสดง
ไว้ในตารางที่ 5 ดังนี้

ต�ร�งที่ 5 รายการประเมนิผลการเรยีนรูด้้านการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ด้�นก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข 
ก�รสื่อส�ร และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ

น้ำ�หนักของ
ร�ยก�รประเมิน

1. สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 0.74

2. สามารถตีความและสรุปความข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 0.74

3. สามารถนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 0.65

4. สามารถอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ 0.65

5. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ 0.62

6. สามารถเขียนเพื่อสื่อสาร 0.60

7. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 0.60

8. สามารถพูดคุยเพื่อสื่อสารกับคนในสังคม 0.52

9. สามารถพูดคุยเพื่อสื่อสารกับอาจารย์ 0.51
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6. รายการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
เก่ียวขอ้งกับ 2 องค์ประกอบหลกั คอื ทกัษะภาษา

อังกฤษ และการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านนี้ของนักศึกษา 
ประกอบด้วย 8 รายการ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 
6 ดังนี้

ต�ร�งที่ 6 รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร�ยก�รประเมินผลก�รเรียนรู้
ด้�นคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

น้ำ�หนักของ
ร�ยก�รประเมิน

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

1. สามารถพูดภาษาอังกฤษ 0.87

2. สามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 0.86

3. สามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษ 0.81

4. สามารถเขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 0.81

ด้านการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

5. สามารถเป็นสมาชิกที่ให้ความร่วมมือทำางานของกลุ่ม 0.77

6. ตระหนักในความเป็นพลเมืองของอาเซียน 0.77

7. สามารถทำางานกับผู้ที่มีศาสนา และประเพณีที่แตกต่าง 0.72

8. สามารถเป็นผู้นำากลุ่ม 0.68

อภิปรายผล
รายการที่ประกอบด้วยน้ำาหนัก ช่วยให้

อาจารย์สามารถให้ค่าคะแนนมากน้อยตามน้ำา
หนักของรายการนั้นๆ ในผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
กล่าวคือ เคร่ืองมอืนีช่้วยใหอ้าจารย์ผูส้อนสามารถ
ลำาดับความสำาคัญของแต่ละรายการ อีกทั้ง ยัง
ได้เสนอให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน มีหรือไม่มี ในการ
ประเมิน ซึ่งช่วยให้อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง โดยมีความ
ลำาเอียงน้อยที่สุด 

รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย เสียสละ มี
เหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต อาทรต่อชุมชนและระบบ
นิเวศ มีวินัยในตนเอง มีความยุติธรรม เป็นผู้มี
ความอุตสาหะและกล้าฟันฝ่าอุปสรรค มีความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และมีความใฝ่รู้ 
รายการประเมินนี้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
สังคมไทยที่รณรงค์การสร้างจิตสาธารณะให้กับ
เยาวชนของชาติ และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ 
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(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขต
สุรินทร์, 2555; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
2555; วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์, 
2553) นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดการ
สร้างเสริมความพอเพียงของวีระวรรณ ศรีตะลา
นุคค์ (2557) ที่สนับสนุนว่า ความฉลาดทาง
จริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาด
ทางการฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกับความฉลาดทาง
สติปัญญา มีความเกี่ยวข้องกับความพอเพียง
ของนักศึกษา ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอนใช้
รายการเหล่าน้ีประเมินนักศึกษาจึงช่วยส่งเสริม
ใหน้กัศกึษาเปน็ผูม้คุีณธรรม จรยิธรรม และความ
พอเพียงอีกด้วย เมื่อนักศึกษาได้รับการฝึกอบรม
บ่มนิสัยในทุกรายวิชาเป็นเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงทำาให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่
สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
สุรินทร์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม

รายการประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้ 
และด้านทักษะปัญญา ที่ประกอบด้วย สามารถ
อธิบายและให้เหตุผลสิ่งที่เรียนรู้ สามารถสร้าง
ทางเลือกจากสิ่งที่เรียนรู้ สามารถให้ความหมาย
ของสิง่ทีเ่รยีนรู ้สามารถสาธติสิง่ทีเ่รยีนรู ้สามารถ
จำาแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ สามารถรวบรวมและ
จัดระเบียบใหม่จากสิ่งที่เรียนรู้ สามารถสร้างกฎ
เกณฑ์ใหม่จากการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
สามารถอ้างอิงสิ่งท่ีเรียนรู้ สร้างความคิดรวบ
ยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ สามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
แก้ปัญหา และสามารถเปรยีบเทยีบสรปุความและ
วิจารณ์สิ่งที่เรียนรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลมู (Bloom, 1956) ของบรนุเนอร์ (Bruner, 
1977) และหลักการโยนิโสมนสิการ (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2555) ที่กล่าวถึงพัฒนาการ
ด้านความรู้ว่า ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ 
การนำาไปใช ้การวเิคราะห ์และการสงัเคราะห ์เมือ่
นักศึกษาได้รับการฝึกฝนต้องรับการประเมินใน

รายการข้างต้น ย่อมทำาให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ด้านความรู้และสติปัญญาตรงตามความรู้ความ
สามารถขั้นต่ำาของผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552) 

รายการประเมินผลการเ รียน รู้ของ
นักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย เห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ สามารถกำาหนดเป้าหมาย
ชีวิตของตน มีความเป็นตัวของตนเอง สามารถ
ปกครองตนเอง เหน็คุณคา่ของความพอเพยีง และ
สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตน รายการประเมิน
นี้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการในวัยนักศึกษา
ของชิกเกอร์ริ่งและไรเซอร์ (Chickering & Re-
isser, 1993) ที่กล่าวว่า บุคคลในวัยนักศึกษา
มีพัฒนาการ 7 ข้ัน ได้แก่ มีความสามารถด้าน
สติปัญญา ร่างกายและสังคม สามารถจัดการ
กับอารมณ์ มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ยอมรับ
การพึ่งพาอาศัยกัน มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่าง
มีวุฒิภาวะ สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน 
กำาหนดเป้าหมายในชีวิต และ มีคุณธรรม อย่างไร
กต็าม ชกิเกอรร์ิง่และไรเซอรไ์ดแ้สดงลำาดับขัน้ของ
พัฒนาการ แต่รายการประเมินด้านนี้เพียงลำาดับ
ตามความสำาคัญยังมิได้แสดงลำาดับข้ันของการ
พัฒนา ซึ่งควรทำาการศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้ลำาดับ
ขั้นพัฒนาการของนักศึกษาไทย

รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สามารถ
วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
สามารถตีความและสรุปความข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต สามารถนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย สามารถอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่
เช่ือถือได้ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงด้าน
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เทคโนโลยใีหม ่สามารถเขยีนเพือ่สือ่สาร สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถพูด
คุยเพื่อสื่อสารกับคนในสังคม และสามารถพูด
คุยเพื่อสื่อสารกับอาจารย์ สอดคล้องกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีมีการใช้
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาอย่างแพรห่ลาย จะสงัเกต
ได้ว่า รายการประเมินนี้มิได้เน้นเฉพาะทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากแต่เน้นการบู
รณาการทักษะนี้กับทักษะทางปัญญา และทักษะ
การสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้บริโภคข้อมูล
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถถ่ายทอดข้อมูล
ที่เชื่อถือได้สู่สาธารณะ

รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 
สามารถพูดภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเอกสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเขา้ใจ สามารถฟงัและเขา้ใจ
ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนเอกสารเป็นภาษา
อังกฤษ สามารถเป็นสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ
ทำางานของกลุ่ม ตระหนักในความเป็นพลเมือง
ของอาเซียน สามารถทำางานกับผู้ที่มีศาสนาและ
ประเพณีที่แตกต่าง และสามารถเป็นผู้นำากลุ่ม 
จะเห็นไดว่า รายการประเมินผลการเรียนรู้ด้านนี้
จำาแนกได้ 2 ด้านหลัก คือ ทักษะภาษาอังกฤษ 
และการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน สอดคล้อง
กับอาภรณ์ แก่นวงศ์ (2555) ที่กล่าวว่า สถาบัน
อุดมศึกษาต้องเตรียมพร้อมให้บัณฑิตของตน
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังต้องสามารถใช้ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ด้วย ด้านการประกอบ
วิชาชีพนั้น บัณฑิตต้องมีความชำานาญในวิชาชีพ
ของตน อีกทั้ง ยังต้องสามารถทำางานในพ้ืนท่ีที่
มีวัฒนธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมของตน ด้าน
วิชาการนั้น บัณฑิตต้องสามารถแสดงความ
สามารถในเวทีระดับนานาชาติ และด้านจิตสำานึก 
บัณฑิตต้องตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน

ข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำาสู่การเสนอ
แนวทางการใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ รายการประเมินผล
การเรยีนรูข้องนกัศกึษาในแตล่ะดา้นขา้งตน้ แสดง
ผลการเรียนรู้ที่สามารถทั้งสังเกตได้จากการกระ
ทำา/การตอบสนอง และไมส่ามารถสังเกตได ้ดงันัน้ 
การใชเ้ครือ่งมอืจงึควรประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คอื 
แบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม สอดคล้อง
กับลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาของทิวั
ตถ์ มณีโชติ (2549) ที่กล่าวว่า เป็นการประเมิน
คุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยเกีย่วขอ้งกบับคุคลหลายกลุม่ ทัง้ผูส้อน ผูเ้รยีน 
ผูป้กครอง ผูบ้รหิาร และอาจรวมถงึคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ดังนั้น การใช้เครื่อง
มือนี้ ซึ่ง ประกอบด้วย การประเมินผลการเรียนรู้ 
6 ด้าน จึงได้เสนอให้ใช้การประเมินผลการเรียนรู้
แบบ 360 องศาที่อาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิ เพื่อน อาจารย์ที่
ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง เพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิก เนื่องจากเป็นรายการประเมิน
คณุลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาทีม่กีารแสดงออก
เป็นนิสัย อาจารย์ผู้สอนจึงควรให้สิทธิ์แก่คนรอบ
ข้างนักศึกษาร่วมประเมินด้วย แต่สำาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้น
ความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนเกีย่วกบัทกัษะ
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ประเมิน
เพยีงผูเ้ดยีว เพราะเปน็รายการประเมนิทีส่ามารถ
เห็นได้ชัดในระหว่างการเรียนการสอน นอกจาก
นั้น การชี้แจงวิธีการและรายการประเมินผลการ
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เรียนรู้นี้ให้แก่นักศึกษาทราบในคาบแรกของการ
เรียนการสอน เป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องทำา สอดคล้อง
กับทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayer, 2001) ที่กล่าวว่า 
อาจารย์ผู้สอนต้องระบุพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้
เรยีนแสดงออกและสามารถสงัเกตได้ ระบเุงือ่นไข
แห่งการแสดงพฤติกรรมและความช่วยเหลือ และ
ระบุมาตรฐานของพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออก เม่ืออาจารย์ผู้สอนดำาเนินการตามนี้ 
ยอ่มทำาใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ 
เพราะทัง้อาจารย์ผูส้อนและนักศกึษามคีวามเขา้ใจ
ตรงกนัเกีย่วกบักระบวนการสอนและการประเมนิ
ผล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยครั้ ง น้ี  

ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้

เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัยเรื่อง 
พัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความ
พรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (วีระวรรณ ศรตีะลา
นุคค์, 2556) ดังนั้น จึงมีศักยภาพสูงในการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการจัดการเรียนการสอนจริง 
ซึง่จะชว่ยใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ
อาจารย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากมุมมองของ
นักศึกษา ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลลัพธ์อัน
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การศึกษานี้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น จึงควรทำาการศึกษาประเด็นเดียวกันจาก
มมุมองของอาจารย ์เพือ่จะได้ทกัษะในการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารย ์อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันา
คณุภาพอาจารย์ นอกจากนี ้ควรทำาการศกึษาเพิม่
เตมิในภาพรวมของการประเมนิผลการเรียนรูข้อง
นกัศึกษา เพือ่ใหไ้ดภ้าพอนาคตของการอดุมศึกษา
ไทยทั้งจากมุมมองของนักศึกษา และอาจารย์ อัน
จะนำาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
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