
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999048 ชื่อวิชำ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะ 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 33 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=33 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.03 0.53 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.21 0.48 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.97 0.64 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.03 0.39 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.28 0.76 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.30 0.64 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

3.91 0.63 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.97 0.64 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.91 0.77 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=33 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.97 0.77 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.76 0.66 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.00 0.50 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

4.24 0.71 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.12 0.60 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.18 0.64 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 3.82 0.77 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.91 0.68 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.15 0.71 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.85 0.67 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.67 0.74 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.06 0.70 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.97 0.53 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=33 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.14 0.57 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.92 0.66 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.18 0.65 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.93 0.71 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.90 0.66 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.01 0.65 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
ปัญญำ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.18 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 15.2 72.7 12.1 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

24.2 72.7 3.0 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 15.2 69.7 12.1 3.0 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

9.1 84.8 6.1 - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

42.4 45.5 9.1 3.0 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

39.4 51.5 9.1 - - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

15.2 60.6 24.2 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

18.2 60.6 21.2 - - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 18.2 60.6 15.2 6.1 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

21.2 60.6 12.1 6.1 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 9.1 60.6 27.3 3.0 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 12.1 75.8 12.1 - - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

39.4 45.5 15.2 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

24.2 63.6 12.1 - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

30.3 57.6 12.1 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 15.2 57.6 21.2 6.1 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 15.2 63.6 16.2 3.0 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 33.3 48.5 18.2 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 12.1 63.6 21.2 3.0 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

9.1 54.5 30.3 6.1 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

27.3 51.5 21.2 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

12.1 72.7 15.2 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. ใบงำน กำรคิดนวัตกรรมจำก KU FINs โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้  ประทับใจกิจกรรมกำรคิดนวัตกรรมจำก KU FINs 

เนื่องจำกท ำให้คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. ชอบที่มีกำรสอนให้มีกำรคิดเชิงสรำ้งสรรค์ แต่คนเรำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ไมเ่ท่ำกัน แต่โดยรวมก็ดีมำก 

3. ประทับใจท่ีอำจำรยส์อบแบบสอดแทรกมุขตลก เนื่องจำกท ำใหส้นุกและไม่ง่วง 

4. ประทับใจควำมรื่นเริงของอำจำรย ์แนวคิดที่ยืดหยุ่น แต่กิจกรรมบำงกิจกรรมกไ็ม่น่ำสนใจ ไมรู่้ว่ำจะน ำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันยังไง 

5. เป็นกำรสอนที่เน้นใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในห้องเรียน ซึ่งท ำให้นิสติมีควำมสนใจในกำรเรียนอยู่บ้ำง ซึ่งบำงครั้งเนื้อหำ

อำจจะไม่น่ำสนใจเท่ำไหร ่

6. กิจกรรมที่ประทับใจคือกำรท ำใบงำนในห้องเรียนซึ่งท ำให้มีแรงกระตุน้ในกำรเรียน ได้ใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค ์

7. งำนสัมมนำหัวข้อกำรออมเงิน  

8. มีกำรเชิญอำจำรย์จำกท่ีอื่นมำสอน 

9. มีกำรเรียนรู้จำกของจริง (ขยะก็ของจริง) สื่อ PowerPoint น่ำสนใจ นสิิตมสี่วนร่วมในกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงแท้จริง 

อำจำรย์มีควำมรอบรู้ และสอนไดส้นุก 

10. ชอบกำรที่อำจำรย์สอนเสริมในเรือ่งเกี่ยวกับสถำปัตยกรรมมำกๆ มกีำรยกตัวอย่ำงนวัตกรรมที่น่ำสนใจ 

11. กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน คือ จัดอบรมให้ควำมรู้และเข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้นวัตกรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และกำรคิดต่อยอดในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยน ำผู้มคีวำมรู้ทำงด้ำนต่ำงๆมำ

ถ่ำยทอดควำมรูเ้พื่อให้มีควำมคดิรเิริ่มเพื่อใช้สรำ้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ได้เห็นเทคโนโลยีที่มีควำมล้ ำสมัย ก่อให้เกิดควำม

ตระหนักถึงควำมส ำคญัของด้ำนนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวติประจ ำวันเป็นอย่ำงมำก  
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1. ควรมีแบบแผนกำรท ำงำนท่ีชัดเจน 

2. กำรส่งงำนและงำนแต่ละงำนต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ๆซึ่งบำงครั้งควำมเข้ำใจของนิสิตไมต่รงกับอำจำรย์ 

3. งำนมีปริมำณมำก แตไ่มส่ ำคญัเท่ำกับงำนท่ีมีเพียงครั้งเดียว ภำคกำรศึกษำหน้ำควรมีงำนอำทิตย์ต่ออำทิตย์ 

4. เรื่องของนัดหมำยกำรส่งงำน อยำกให้ก ำหนดแน่นอน เพรำะระหว่ำงเรียนมีกำรวำงแผนไว้แล้ว เมื่อมกีำรเลื่อนเกิดขึ้น ท ำ

ให้กำรวำงแผนผดิพลำด เกิดควำมวุ่นวำยกับนิสิต 

5. งำน 60 % ควรท ำเป็นกลุ่ม เพรำะจะได้งำนท่ีออกมำดีกว่ำกำรท ำคนเดียว เนื่องจำกงำน 60 % เป็นงำนท่ีใหญ่มำกถ้ำ

ท ำงำนเป็นกลุ่มจะเป็นกำรรวมควำมคิดที่หลำกหลำยเข้ำด้วยกัน 

6. อยำกให้งำน 60% ที่เป็นส่วนของคะแนนปลำยภำค ซึ่งท ำเป็นโครงงำนใหญ่ น่ำจะให้มีกำรท ำเป็นกลุม่ เพรำะว่ำงำนนี้

ต้องถ่ำยวิดีโอ ต้องใช้มำกกว่ำ 1 คน ซึ่งต้องใช้ทักษะด้ำนต่ำงๆและกำรที่เรำจะท ำงำนแบบนี้ให้ได้คุณภำพต้องใช้

หลำกหลำยควำมคิด 

7. อยำกให้มีกำรไปศึกษำดูงำน 

8. ไม่อยำกให้มีกำรนัดเรียนเพิ่ม เนื่องจำกได้วำงแผนกำรเรยีนไว้แล้ว 

9. ปรับกำรประสำนงำนให้เข้ำใจตรงกันให้มีควำมแม่นย ำมำกขึ้น 



6 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ไม่ควรนดัเรยีนเพิ่มวันปกติ เนื่องจำกติดเรียนวิชำอื่น 

2. ไม่อยำกให้มีกำรนัดเรียนเสริมบ่อย เพรำะบำงทีเสำร์ อำทิตย์ ไม่ว่ำงท ำให้ไม่สำมำรถมำเรียนได้ 

3. พี่ๆ TA น่ำรักมำก ดูแลเอำใจใสด่มีำกๆ เป็นกันเอง 

4. มีคะแนนช่วยมำกกว่ำนี้ก็ดคีรับ 

5. ห้องเรียนมีอำกำศหนำวมำก 

6. อยำกให้เพิ่มกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค เพื่อให้มีควำมสมดุลของกำรเรียนและเพิ่มควำมตั้งเรียนมำกขึ้น 

7. อยำกให้อำจำรย์ให้รำยละเอียดของงำนมำกกว่ำนี้ 

8. ชอบกำรที่อำจำรย์สอนเสริมในเรือ่งเกี่ยวกับสถำปัตยกรรมมำกๆ มกีำรยกตัวอย่ำงนวัตกรรมที่น่ำสนใจ 

9. อยำกให้มีกำรปรบัน้ ำหนักกำรคะแนนใหม่ 


