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พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ผลการเรียนรู้ 

Mean s.d. 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.31 0.78 

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม 4.26 0.82 

   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ กติกำของสังคม 4.33 0.74 

   1.3 มีควำมเสียสละ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 4.22 0.73 

   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.22 0.76 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม               
โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.44 0.82 
 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนกึในกำรอนุรักษ์ 4.41 0.80 
2. ด้านความรู้ 4.01 0.76 
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือกำรด ำรงตนใน  สังคม 4.26 0.75 

 
    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 3.70 0.75 
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 3.85 0.80 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 4.11 0.83 
    2.5 มีควำมรู้ควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำ และศิลปะในกำรสื่อสำร 4.07 0.76 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.07 0.65 
3. ด้านปัญญา 4.01 0.69 
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 4.11 0.70 
    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

3.93 0.61 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 4.00 
 

0.77 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.18 0.62 
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.37 0.55 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.22 0.56 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.26 0.57 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.85 0.80 
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 

 
0.69 

 
    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 3.52 0.78 
    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

3.93 
 

0.58 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่ำงกันได้ 

4.00 
 

0.70 
 

เฉล่ียทุกด้าน 4.06 0.71 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อใช่ในการปรับปรุงการเรียนการสอน วิชา01390102 
 
1. กิจกรรมที่อาจารย์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้างและนิสิตประทับใจในวิธีการ
สอน/กิจกรรมใด 
- การเรียนการสอนของอาจารย์เน้นให้นิสิตมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียน มีการน าเสนอสานที่ต่างๆ มี
รูปภาพต่างๆ 
- อาจารย์มีการให้วิทยากรจากข้างนอกมาพูดเล่าประสบการณ์ต่างๆท่ีผ่านมาให้ฟัง ท าให้ผมมีความรู้ใหม่ๆมาก
ขึ้น ผมชอบมาก 
- อาจารย์ให้ทุกคนจัดกลุ่ม และคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้นิสิตทุกคนได้ระดมความคิด ช่วยกัน
หาค าตอบ และยังมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกันในกลุ่ม ท าให้มีความรู้เรื่องสิ่งต่างๆมากขึ้น 
- ประทับใจในกิจกรรมทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมในชุมชนที่อาจารย์ก าหนด ท าให้มี
ความรู้ และได้เจออะไรที่กว้างมากขึ้น จากการที่ท่องเที่ยวโดยปกติทั่วไป เป็นแบบท่องเที่ยวตามสานที่ดังๆ แต่
กิจกรรมนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับประโยชน์ และเกร็ดความรู้มากมายของคนในท้องถิ่นนั้นๆ โดย
ไม่สามารถเข้าถึงได้บางพ้ืนที่ ไม่รู้จักหรือมีการติดต่อมาก่อน นอกจากนี้ได้มีการน าเสนอเส้นทางต่างๆให้เพ่ือน
หรืออาจารย์ฟัง และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในสานที่ที่เราไปกับกลุ่มเพ่ือน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
กันในห้องเรียน และยังมีการแสดงความเห็นของแต่ละคนอย่างเปิดกว้าง 
- ได้แก่ กิจกรรมการออกท่องเที่ยวนอกสานที่ การรวมกลุ่มอภิปรายหน้าห้อง ตอบค าอาจารย์หน้าห้องตอน
น าเสนองาน ประทับใจทุกกิจกรรม เพราะ  
 1. กิจกรรมการออกท่องเที่ยวนอกสถานที่ ท าให้นิสิตได้มีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการเส้นทาง
การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม และได้นับความรู้จากสถานที่ที่ไปเยือน 
 2. รวมกลุ่มอภิปรายหน้าห้อง ท าให้นิสิตได้เปรียบเทียบสานที่ของตนเองกับสานที่ของเพื่อนเส้นทาง
อ่ืนๆ ได้เปลี่ยนประสบการณ์ และมีการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย 

3. ตอบค าอาจารย์หน้าห้องตอนน าเสนองาน ท าให้นิสิตได้คิดทบทวนสิ่งที่พบเจอมา และเข้าตรง
ประเด็นกับวัตถปุระสงค์ของวิชานี้ 
- ให้จัดกลุ่มเพ่ืออภิปรายและเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนว่ามีสิ่งดีอะไรบ้าง สิ่งเหมือนคืออะไร ท าให้เราเข้าใจและ
ได้วิเคราะห์ว่าสิ่งในด้านดีในแต่ละการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร อุปสรรคเป็นอย่างไร และท าให้เกิดการร่วมมือกับ
เพ่ือนช่วยกันวิเคราะห์ 
- กิจกรรมที่ใช้ในการสอน เช่น การฟังวิทยากร การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด และการเดินทางตามเส้นทาง 
เป็นต้น ประทับใจทั้งสองกิจกรรม เพราะท าให้รู้สิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ 
- กิจกรรมที่อาจารย์ให้ออกไปศึกษานอกสานที่ ไปท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์ ท าให้เรารึ้งวีชีวิตความเป็นอยู่
ของสังคมอ่ืนๆ และแบ่งกลุ่มออกความคิดเห็น 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากการเดินทางตามเส้นทางของแต่ละกลุ่ม การเดินทางไปยังชุมชนต่างๆแบบเชิง
สร้างสรรค ์



- มีการท างานร่วมกันที่ดี มีทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มเราและกลุ่มผู้อื่น ได้มีการวิเคราะห์ทังของ
ตนเองและผู้อื่น 
- กิจกรรมที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน ก็มีบรรยายในห้อง ให้วิทยากรมาบรรยาย ให้ออกไปสานที่ต่างๆ 
เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ต่างๆ เป็นเรียนรู้นอกสถานที่ ท าให้เห็นภาพจริง นอกจากในรูป ซึ่งท าให้ผม
ประทับใจ แต่วิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ การได้เห็นสิ่งต่างๆนอกจากในห้องเรียน ท าให้ได้เห็นได้สัมผัสบรรยากาศ
และวิถีชีวิต 
- การให้ออกไปนอกสถานที่ เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
- มีการน าวิทยากรจากท่ีอ่ืนมาแนะน า มอบความรู้ ได้ลงพ้ืนที่ ท ากิจกรรม ตามพ้ืนที่ที่ได้รับ ประทับใจการที่มี
ให้ไปทัศนศึกษานอกสานที่ ลงพ้ืนที่ไปในสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก ท าให้ขึ้งอีกวิถีชีวิตในอดีต
ของที่นั้นๆ ลือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ให้ลงพื้นที่จริง 
- กิจกรรมในการสอนคือได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้มีการพาไปเที่ยวในสานที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีการจัดกลุ่มให้ไปเรียนรู้วิชานี้เองจากนอกพ้ืนที่ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้
เป็นที่น่าประทับใจมากค่ะ เพราะได้ลงมือท าจริงซึ่งเป็นการได้รับความรู้ในเชิงลึกมากท่ีสุด 
- ได้ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเองท าให้ได้สัมผัสการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิทยาการให้ความรู้ บอกเล่าประสบการในการไปท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้
เรามองโลกได้กว้างมากขึ้น ประทับใจที่อาจารย์ให้ความรู้และประสบการณ์ 
- มีการจัดกิจกรรมให้ลงพ้ืนที่ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้เทคนิคการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจ
กรรมายในชุมชน เรียนรู้วีชีวิตของคนในชุมชน อาจารย์ได้มีการเชิญวิทยากรมาเล่าประสบการณ์แนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
- ให้ออกไปท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
- การลงพ้ืนที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ 
- มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาในห้องเรียน 
- มีการเรียนรู้นอกสถานที่ ท าให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ 
-อาจารย์ให้ลงพื้นที่ได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จริงๆได้เจอสิ่งไม่ลงเรียนวิชานี้คงจะไม่ได้เจอ ไม่ได้
สัมผัส และได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงที่อาจารย์เล่าสู่กันฟัง 
- มีการน าวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จริงมาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ได้
ความรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพ่ิม และมีงานกลุ่มท่ีให้เข้าร่วมกับชุมชนที่ได้รับ ท าให้ได้เรียนรู้อีกด้านที่ไม่
เคยคิดว่าจะได้เข้าไปสัมผัสชุมชนจริงๆ และท าให้ได้รับความรู้ที่เพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียน 
- มีการเชิญวิทยากรที่ช านาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นๆซึ่งท าให้นิสิตได้สัมผัสสานการณ์จริงมากกว่าที่จะเรียน
ในหนังสือ ประทับใจทุกๆการสอนและได้ลงพื้นที่กิจกรรมจริงๆ 
- มีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีกิจกรรมให้ไปลงพ้ืนที่จริง ท าให้เกิดความ
ประทับใจ ได้เข้าถึงชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมของชุมชน ท าให้เจออะไรใหม่ๆท่ีไม่เคยเจอ 
- มีการจัดให้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สร้างสรรค์ในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เป็นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ 



2. สิ่งที่นสิิตอยากให้รายวิชาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนคืออะไรเพราะเหตุใด 
- อยากให้มีการจัดพาไปสานที่ท่องเที่ยวจริงๆด้วยครับ และอาจารย์เสนอสานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสา
ทีน่ั้น 
- การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้แทบจะไม่มีข้องบกพร่องใดๆเกิดขึ้น 
- คิดว่าการเรียนการสอนดีอยู่แล้ว เพราะได้ทั้งประสบการณ์ ได้คิดวิเคราะห์ ได้พบปะผู้คนในสานที่ใหม่ๆและ
ได้ประโยชน์จริงจากการเรียนวิชานี้ 
- อยากให้มีการศึกษานอกสานที่ต่างจังหวัด 
- อยากให้มีการออกศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด 
- อยากให้มีการออกไปศึกษาท่องเที่ยวอีกหลายๆสานที่ หลายๆครั้ง 
- อยากให้มีการศึกษานอกสถานที่ที่เป็นต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ในกรุงเทพมหานคร 
- กิจกรรมที่อาจารย์ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการให้ออกไปท ากิจกรรมของสถานที่เพ่ือได้ความรู้จาก
นอกห้องเรียน และน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ในห้องเรียน 
- ควรมีการเรียนการสอนนอกห้องเรียนมากกว่านี้ อาจจะไม่ต้องไปไกล ในมหาวิทยาลัยบางที่ผมยังไม่เคยไป
เลย แม้แต่อยู่ในมหาวิทยาลัย 
- อยากให้มีการทัศนศึกษานอกสานที่ให้หลากหลายและมากกว่านี้ เพราะจะได้รึ้งสานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากขึ้น 
-ไม่มีค่ะ สิ่งที่อาจารย์จัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ชอบแล้ว 
- ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่ ควรมีสถานที่ให้เลือกมากกว่านี้ 

 
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ขอบคุณครับ 
-วิชานี้เป็นวิชาที่ท าให้ผมมีความสุขมาก เพราะเดิมผมเป็นคนติดบ้าน พอได้มาเปิดโลกข้างนอกก็ท าให้ผมเห็น
สิ่งใหม่ๆ อยากให้วิชานี้เปิดหลายๆคณะได้เห็นเหมือนที่ผมเห็น ขอบคุณครับ 
- อาจารย์สอนดีแล้วค่ะ อยากให้นิสิตได้รับความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จริงๆ 
- อยากให้มีการพาออกไปข้างนอกสถานที่เยอะๆ 
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