
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999011 ชื่อวิชำ อำหำรเพื่อมนุษยชำติ 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในหมู่เรียนที่ 1 จ านวน 143 คน โดยมีนิสิตตอบแบบประเมินจ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.9 
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

ตำรำงท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความพึงพอใจต่อ 
               กระบวนการด าเนินการจัดโครงการฯ 
     แสดงระดับควำมคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49   หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=67 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.03 0.76 มาก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎกติกาของสังคม 3.99 0.79 มาก 
   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 3.94 0.81 มาก 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.90 0.70 มาก 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน 

3.99 0.90 มาก 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส านึกในการ
อนุรักษ ์

4.24 0.68 มาก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการด าเนินชีวิตเพื่อ
การด ารงตนในสังคม 

4.10 0.80 มาก 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.96 0.81 มาก 

    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 3.61 1.00 มาก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=67 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.67 0.72 มาก 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 3.61 0.83 มาก 
    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 4.04 0.86 มาก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค ์

3.93 0.91 มาก 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่า 
และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

3.88 0.91 มาก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.94 0.95 มาก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 4.12 0.81 มาก 
    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 3.90 0.84 มาก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.87 0.87 มาก 
    4.4 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 3.90 0.84 มาก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

3.78 1.01 มาก 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ 

3.87 0.94 มาก 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่างกันได้ 

3.84 0.90 มาก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภาพรวมแต่ละด้าน ของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
ของแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=67 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.02 0.77 มาก 
2. ด้านความรู ้ 3.83 0.84 มาก 
3. ด้านปัญญา 3.92 0.92 มาก 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 3.95 0.84 มาก 
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.83 0.95 มาก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.91 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปภาพรวมของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบว่า หลังจากการเรียนวิชานี้ นิสิตมีทักษะในด้านทักษะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าร้อยละของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 20.9 67.2 9.0 - 3.0 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎ
กติกาของสังคม 

20.9 62.7 13.4 - 3.0 

   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 20.9 58.2 17.9 - 3.0 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

14.9 62.7 20.9 - 1.5 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซยีน 

26.9 53.7 13.4 3.0 3.0 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ ์

32.8 61.2 4.5 - 1.5 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการด ารงตนในสังคม 

28.4 59.7 9.0 - 3.0 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน 

23.9 52.2 20.9 1.5 1.5 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 19.4 35.8 35.8 4.5 4.5 
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

9.0 55.2 32.8 1.5 1.5 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 13.4 41.8 38.8 4.5 1.5 

    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 28.4 55.2 11.9 1.5 3.0 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค ์

26.9 46.3 22.4 1.5 3.0 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ
และประเมินค่า และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

25.4 44.8 25.4 1.5 3.0 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

31.3 38.8 25.4 1.5 3.0 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 34.3 46.3 17.9 - 1.5 

    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 23.9 46.3 26.9 1.5 1.5 

    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 20.9 52.2 22.4 1.5 3.0 

    4.1 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 23.9 46.3 26.9 1.5 1.5 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

26.9 35.8 28.4 6.0 3.0 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

25.4 44.8 23.9 3.0 3.0 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่างกันได้ 

20.9 50.7 22.4 3.0 3.0 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. รายงานโครงงานในสิ่งท่ีเราสนใจ 

2. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

3. การตอบค าถามหลังเรียนจบ 

4. การรายงานหน้าช้ัน 

5. สอนผ่านสไลด์ ใช้ Power Point ในการสอน และสื่อการสอน เช่น วีดีโอ 

6. ประทับใจท่ีอาจารยส์รา้งปฏิสมัพันธ์กับนิสิต มีการถามตอบ ให้นิสติคิด จึงท าให้ไม่ง่วง 

7. มีการท ารายงานกลุ่ม 

8. มีเกม KAHOOT มาให้เล่นท าให้นิสิตตั้งใจเรียนมาขึ้นเพื่อน าความรูม้าใช้เล่นเกม 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
1. อากาศในห้องเรียนหนาวเกินไป 

2. อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน 

3. อาจารย์หลายท่านบรรยายดุดขับกลอนเห่กล่อม 

4. อยากให้อาจารย์ท่านอ่ืนๆมีเกมทีก่ระตุ้นการเรยีนการสอน 

5. จอฉายภาพมดื ท าให้มองเห็นไม่ชดัเจน 

6. เนื้อหามากเกินไป และอยากให้อาจารย์แจ้งว่าเนื้อหาเรื่องใดท่ีออกข้อสอบ เรื่องใดท่ีไม่ออกข้อสอบ 

7. ควรมีกิจกรรมสนุกๆในห้องเรยีนสกั 10 นาที เพื่อเป็นการผ่อนคลาย 

8. ไม่อยากให้นสิิตที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ท ารายงานที่เขียนด้วยมือ เพราะว่า นิสิตแต่ละคนมภีาระในการเรยีน

วิชาอื่นๆรวมถึงภาระงานท่ีแตกต่างกันไป แต่อยากให้คนท่ีไมไ่ดไ้ปนัน้ท าอย่างอื่นแทน เช่น ใบงาน 2-3 หน้ากระดาษ 

รายงานที่ระบุหัวข้อชัดเจนที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ในจ านวนหน้าท่ีเหมาะสมไม่มากจนเกินไป เป็นตน้ 

9. เนื้อหาไม่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

10.  ควรปรับเนื้อให้ทันสมัยและเบากว่านี ้

11. อยากให้มีการไปดูงานทุกๆหัวข้อที่สอน 

 3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. เครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป 

2. มหาวิทยาลยัควรใส่ใจกับหลักสูตรมากกว่าน้ี เช่น การที่คนเรยีนมนษุยศาสตร์ต้องศึกษาหมวดวิทยาศาสตรห์รือ

คณิตศาสตร์ ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตความอยากรู้ ท าให้การเรียนวิชาหมวดดังกล่าวของคนท่ีเรียนไมไ่ด้ประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ผู้เรียนควรไดเ้รียนในสิ่งที่อยากเรียน เพราะจะท าใหต้ั้งใจเรียน 

3. การไปดูงานหน้าจะมีกิจกรรมเป็นกลุ่มๆเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตามฐานตา่งๆควรมีการเก็บคะแนนสร้าง

แรงจูงใจระหว่างท ากิจกรรม กลุม่ไหนชนะก็ได้รางวัล 

4. ควรซ่อมประตู เพราะท าให้เกดิความร าคาญ รบกวนการเรียน 

5. TA น่ารัก ใจดี ท างานดีมาก มีความรับผิดชอบสูง 


