
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999012 ชื่อวิชำ สุขภำพเพื่อชีวิต 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 280 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ 
               กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
     แสดงระดับควำมคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00   หมำยถึง  มำกที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49   หมำยถึง  มำก 
 คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49   หมำยถึง  ปำนกลำง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมำยถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมำยถึง  น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=280 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.10 0.59 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.15 0.61 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.05 0.64 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.06 0.67 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.25 0.70 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.26 0.71 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.15 0.69 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.83 0.74 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.71 0.83 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=280 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.88 0.73 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.09 0.73 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.06 0.69 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.98 0.63 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.09 0.66 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.00 0.72 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.28 0.66 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.06 0.69 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.06 0.77 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.91 0.76 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.73 0.85 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.03 0.69 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

4.03 0.70 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=280 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.15 0.65 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.95 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.02 0.67 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.08 0.72 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.93 0.75 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.03 0.71 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.15 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 22.5 65.0 12.1 0.4 - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

26.4 62.1 11.1 0.4 - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 22.9 59.6 17.1 0.4 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

23.9 59.6 15.0 1.4 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

38.9 47.5 13.2 0.4 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

40.4 46.1 12.5 1.1 - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

31.8 52.9 14.3 1.1 - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

17.9 49.3 30.7 2.1 - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 15.4 47.9 29.6 6.4 0.7 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

18.2 53.9 25.7 1.8 0.4 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 30.4 49.6 18.9 1.1 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 25.0 57.1 16.8 0.7 0.4 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

18.9 60.4 20.7 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

25.7 57.5 16.4 0.4 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

25.7 57.5 16.4 0.4 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 23.6 54.3 20.7 1.1 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 38.9 50.4 10.4 0.4 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 27.1 52.5 20.0 0.4 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 31.1 46.1 21.1 1.8 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

22.1 49.3 26.1 2.5 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

23.9 57.1 17.1 1.8 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

25.0 52.9 21.8 0.4 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. กำรออกก ำลังกำย (ว่ิงรอบมหำวิทยำลัย) เป็นกิจกรรมที่ประทับใจ เพรำะ ไดรู้้จักเพื่อนใหม่ ได้ออก ำลงักำรพร้อมเพื่อนๆ 

และเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้สุภำพแข็งแรงข้ึน 

2. มีละครให้ดู และสอนโดยใช้สไลด์ ท ำให้เข้ำใจมำกขึ้น 

3. กำรท ำรำยงำน 

4. สรุปกำรเรยีนกำรสอน 

5. มีวีดิโอ 

6. เชิญอำจำรยจ์ำกคณะบริหำรธุรกจิมำพูดเกี่ยวกับ Band-Health เกี่ยวกับธุรกิจ สอนแล้วสนุก น่ำสนใจ อำจำรย์พูดโดย

ไม่ต้องดสูไลด์ แต่พดูเนื้อหำเหมือนในสไลด์ 

 
2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1. เครื่องปรับอำกำศในห้องเรยีนร้อนเกินไป 

2. ตัวอักษรในสไลด์ควรมีขนำดใหญก่ว่ำนี้อีกเล็กน้อย เนื่องจำกนิสติที่นั่งอยู่ด้ำนหลังมองไมเ่ห็น 

3. เนื้อหำควำมมีควำมกระชับ ตรงจดุประสงค์ของกำรเรยีนมำกขึ้น  

4. อยำกให้อำจำรย์เพิม่กิจกรรมในช้ันเรียนมำกกว่ำน้ี 

5. อยำกให้สรุปเนื้อหำกำรสอบเร็วกว่ำนี้  

6. กำรสอนใช้วีดิโอมำกเกินไป ท ำให้บำงครั้งไม่ได้เนื้อหำเท่ำที่ควร 

7. สอนแนวทำงกำรน ำเนื้อหำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

8. บำงวิชำสอนช้ำเกินไป 

9. บทเรียนไม่น่ำสนใจ ไม่ดึงดูดผู้เรียน 

10. อยำกให้อำจำรย์อธิบำยเนื้อหำในวีดีโอ 

11. ในส่วนของข้อสอบประยุกต์ออกเกินไปจำกเนื้อหำที่เรียน อยำกให้ปรับปรุงโดยด่วน 

12. อยำกให้อำจำรย์ลุกขึ้นสอนบ้ำง 

13. ข้อสอบบำงข้อไม่อยู่ในเนื้อหำที่สอน ออกข้อสอบกว้ำงเกินไป 

14. อยำกให้อำจำรย์ทุกท่ำนเก่งเรื่องกำรสอน 

15. อยำกให้มีกิจกรรมออกก ำลังกำยมำกกว่ำนี้ 

16. อยำกให้อำจำรย์เริ่มสอนตรงเวลำ 

17. อยำกให้อำจำรย์ช่วยแจ้งยกเลิกช้ันเรียนก่อนถงึเวลำเรียน 

18. อยำกให้ดูแลนิสิตให้ทั่วถึงมำกกว่ำนี ้

19. อยำกให้มีกำรถำมตอบในห้องเรียนมำกขึ้น 

20. อำจำรย์สอนไม่ค่อยเห็นภำพเพรำะมีแต่เนื้อหำบรรยำย 

21. อยำกเล่นโยคะมำกกว่ำ หรือให้วิ่งระยะทำงน้อยลง หรือเดินแทน 

22. อยำกให้อำจำรย์ปรับโทนเสียงให้มีควำมหลำกหลำย ไม่อยำกให้ใช้เสียงโทนเดียวตลอดกำรสอน 
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3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ศร. 3 ห้อง 301 เครื่องปรับอำกำศร้อนเกินไป 

2. ปรับปรุงสไลด์ในเนือ้หาให้สัน้ นา่อา่น นา่สนใจมากกวา่นี ้ 

3. ปรบปรุงวีดิโอให้ทนัสมยั ภาพมีความชดัเจนมากกวา่นี ้

4. ผมไมช่อบกินผกั เพราะผกัมนัสเีขียว 

5. เคร่ืองฉายสไลด์ไมช่ดั ท าให้นิสติมองจอไมช่ดัเจน 

6. มีกำรรำงวัลในกำรตอบค ำถำม 

7. กิจกรรมในรอบเช้ำจัดเพียงรอบเดียว นิสิตบำงคนติดธุระมำไมไ่ด้ ควรจัดสัก 2 รอบ ก ำลังพอดี 

 


