
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999033 ชื่อวิชำ ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 223 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=223 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.09 0.57 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.03 0.61 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.93 0.69 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.98 0.70 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

3.96 0.76 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.02 0.77 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.11 0.71 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.80 0.73 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.83 0.78 มำก 



2 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=223 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.84 0.74 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.96 0.79 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.12 0.69 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.93 0.68 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.96 0.71 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.95 0.72 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.14 0.73 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.87 0.73 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.00 0.71 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.88 0.78 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.84 0.72 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.88 0.72 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.87 0.68 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=223 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.00 0.68 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.94 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.95 0.70 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.97 0.74 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.86 0.71 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.94 0.71 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.00 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 21.1 66.4 12.6 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

20.2 62.8 17.0 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 19.3 55.2 24.7 0.9 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

21.5 56.5 20.2 1.8 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

24.2 49.3 24.2 2.2 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

30.0 43.0 26.0 0.9 - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

30.5 51.1 17.5 0.9 - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

17.0 47.1 34.5 1.3 - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 18.8 48.4 29.6 2.7 0.4 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

17.5 52.5 26.9 3.1 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 25.6 47.5 23.8 3.1 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 30.5 51.1 18.4 - - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

19.3 54.7 25.6 0.4 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

22.9 51.1 25.6 0.4 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

22.9 49.8 26.9 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 33.2 48.9 16.6 1.3 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 18.4 52.0 27.4 2.2 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.7 52.0 22.4 0.9 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 21.5 48.4 26.5 3.6 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

17.0 52.0 28.7 2.2 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

19.3 50.7 28.7 1.3 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

16.6 54.7 27.8 0.9 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. กำรใช้ควำมคิดในกำรยืนแล้วเอำมือกอดอก ซึ่งท ำให้รู้ว่ำเรำเป็นคนอย่ำงไร 

2. กิจกรรมที่ให้ท ำ 

3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์   

4. น ำวดีิโอตัวอย่ำงมำน ำเสนอให้ดู 

5. มีสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น มีวีดิโอมำแสดงเป็นตัวอย่ำงในกำรเรียนหรือที่อำจำรย์อธิบำย 

6. มีกิจกรรมท ำระหว่ำงเรียนบ้ำงครั้ง 

7. กิจกรรมอำสำ คือ บริจำคเลือด 

8. ดูคลิปเขียนบรรยำย 

9. บรรยำยสไลด์มีถำม-ตอบ บ้ำงครั้ง 

10. กำรเปิด Projector บรรยำยเนื้อหำเป็นสไลด ์

11. มีกำรแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นระหว่ำงอำจำรย์ผู้สอนกับนิสิต 

12. กำรสอนไม่เครียด 

13. คลิปวดีิโอศึกษำของแต่ละบทเรียนนั้นๆมำกขึ้น 

14. ประทับใจในกำรสอน 

15. ประทับใจตัวอย่ำงใน YouTube 

16. ชอบภำที่อำจำรย์ใช้ในกำรสอน เพรำะมีควำมเข้ำใจและมีควำมเข้ำใจและกำรสอนที่เข้ำใจง่ำย 

 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1. ท ำ power point ให้น่ำดูกว่ำนี้ 

2. เนื้อหำในหนังสือไม่ตรงกับ power point 

3. ให้นิสิตมีเนื้อหำ/ชีท ตำม power point ของอำจำรย์ด้วย 

4. เวลำในกำรเรียนมำกเกิน 

5. กำรเรียนกำรสอนควรให้สนุกสนำนมำกกว่ำนี้ สอนให้เข้ำกับสังคมสมัยใหม่ ค ำพูดทันสมัย 

6. เรียน 2 ช่ัวโมง เพรำะ 3ช่ัวโมง น่ำเบื่อ 

7. ใช่จิตวิทยำในกำรสอน ท ำให้ดูน่ำสนใจ 

8. ควรมีเวลำบ้ำงในกำรพักเรียน 

9. ปรับปรุงเนื้อหำกำรใช้เสียงผ่ำนไมโครโฟนของอำจำรย์บำงท่ำน 

10. กิจกรรมมีสื่อในกำรสอนท ำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 

11. ควรมีกิจกรรมที่ให้นิสิตท ำในช่ัวโมง สอนอย่ำงเดียว 3 ช่ัวโมงนิสิตจะรู้สึกง่วง 

 

 3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

-  


