
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999213 ชื่อวิชำ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 165 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=165 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.54 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.36 0.58 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.28 0.67 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.39 0.58 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.41 0.61 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.36 0.60 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.33 0.67 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.12 0.77 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 4.07 0.77 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=165 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

4.16 0.70 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.40 0.65 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.23 0.71 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

4.32 0.64 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.42 0.65 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.25 0.78 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.52 0.62 มำกที่สุด 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.37 0.66 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.44 0.65 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.20 0.74 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

4.01 0.84 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.27 0.66 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

4.30 0.68 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=165 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.37 0.60 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.22 0.71 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.33 0.69 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.38 0.67 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.19 0.73 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.30 0.68 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.30 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 
 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 41.2 56.4 2.4 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

41.2 53.3 5.5 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 39.4 50.9 8.5 1.2 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

44.2 55.8 4.8 - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

47.9 45.5 6.7 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

42.4 50.9 6.7 - - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

44.8 43.6 11.5 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

33.3 47.3 17.02.4 - - 



4 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 29.7 50.3 17.0 3.0 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

32.7 52.1 13.9 1.2 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 49.7 41.2 9.1 - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 38.8 46.7 13.9 0.6 - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

41.2 49.1 9.7 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

50.9 40.6 8.5 - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

44.2 38.8 15.2 1.8 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 58.2 35.2 6.7 - - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 47.3 42.4 10.3 - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 52.7 38.2 9.1 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 38.8 44.2 15.8 1.2 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

30.3 44.2 21.8 3.0 0.6 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

38.8 49.7 11.5 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

43.0 44.2 12.7 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. น ำสิ่งของหรือตัวอย่ำงต่ำงๆมำประกอบกำรสอน ชอบที่อำจำรย์น ำตัวอย่ำงมำให้ดู เพรำะท ำให้เข้ำใจเนื้อหำมำกขึ้น 

2.  PowerPoint  

3. มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ท ำให้ดูน่ำสนใจ เป็นกำรเปดิโลกทัศน์ให้นิสิต ได้รับควำมรู้นอกจำกห้องเรียน เรียนรู้จำก

ตัวอย่ำงจริงๆ 

4. กำรท ำนวัตกรรมร่วมกันภำยในแถว 

 
2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1. ปรับปรุงกำรไปดูงำนนอกสถำนท่ี ควรให้ไปดูงำนวันเสำร์-อำทิตย์ เพรำะเมื่อไปในวันธรรมดำ นิสิตตดิเรียน ต้องลำ

รำยวิชำอื่นเพื่อไปดูงำนวิชำนี ้

2. ห้องเรียนมีนสิิตมำกเกินไป ท ำให้เสียงดังมำก 

3. อยำกให้อำจำรย์ดุนสิิตทีไ่ม่ตั้งใจเรยีนบ้ำง เพรำะคุยกันเสียงดังท ำให้นิสิตที่ตั้งใจเรียนเสียสมำธ ิ

4. กำรสอนอยำกให้อำจำรยส์อนให้สนุกและน่ำตื่นเต้น น่ำเรียนรูม้ำกกว่ำนี้ อำจมีกิจกรรมให้นิสติไดม้ีส่วนร่วมมำกกว่ำนี้ 

5. ห้องเรียนใหญ่เกินไป 

6. มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้อื่นมำกกว่ำนี้ เพรำะจะได้ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นมำกข้ึน 

7. ไม่ควรใหล้งช่ือไปดูงำนใน Facebook เนื่องจำกนิสิตบำงคนไม่เล่น Facebook  

8. TA เข้มงวดมำก 

9.  อยำกให้มีกำรบริหำรเวลำในกำรดูงำนให้ดีกว่ำนี้ เนื่องจำกตอนไปดูงำนน้ันได้ใช้เวลำในกำรศึกษำดูงำนจริงๆน้อยมำก 

เพรำะใช้เวลำไปกับกำรเดินทำงมำกและออกเดินทำงช้ำกว่ำก ำหนด  

10. อยำกให้ดูแลนสิิตเวลำไปศึกษำดูงำนให้ดีกว่ำนี้ เนื่องจำกตอนไปดูงำนมีอำหำรตำ่งๆให้ทำน แต่นิสติบำงคนกลับไมรู่้จัก

เก็บ และหกเลอะเทอะ ท ำให้เป็นภำพที่ไม่น่ำดู ไม่น่ำประทับใจส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

11. อยำกให้ปรับปรุงสไลด์ที่ใช้สอน เนื่องจำกพ้ืนหลังมีลวดลำยมำกเกนิไป ท ำให้ดูอักษรไม่ชัด บำงครั้งตวัอักษรในสไลด์มี

มำกเกินไป ตดิกันจนอ่ำนยำก 

12. อยำกให้เรียงเนื้อหำตำมหนังสือ 

13. มีจ ำนวนอำจำรย์มำกเกินไป มีกำรเปลี่ยนอำจำรย์มำสอนบ่อยเกินไป 

14. อยำกให้มีเอกสำรประกอบกำรเรียน 

15. อยำกให้มีกิจกรรมนอกสถำนท่ีมำกกว่ำนี้ 

16. ควรมีใบงำนให้ท ำเกี่ยวกับเนื้อหำที่ก ำลังเรียนในคำบ แล้วส่งในคำบนั้น เพรำะจะท ำให้นิสิตมีควำมมุ่งมั่นในกำรเรยีนมำก

ขึ้น และเพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียนมำกกว่ำท่ีให้อำจำรย์บรรยำยเพียงอย่ำงเดียว 

17. กำรเข้ำแทนของอำจำรย์ บำงครั้งท ำให้เนื้อหำไมต่่อกัน 

18. อยำกให้สอนในเรื่องขอทุนต่ำงๆ 

19. อยำกให้นิสิตสำมำรถไปดูงำนได้หลำยๆแห่ง จำกเดิมทีส่ำมำรถดูงำนได้เพียงแห่งเดียว 
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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 

8. ไม่ควรให้ลงช่ือที่ Facebook เพียงอย่ำงเดียว  

9. อยำกให้สำมำรถส่งงำนย้อนหลังได้ 

10. ชอบกำรออกไปดูงำน 

11. สไลด์ควรเป็นภำษำไทยทั้งหมด เพรำะฟังไม่ทัน เรียนไม่รูเ้รื่อง และแปลสไลด์ไม่ออก 

12. อยำกให้อำจำรย์อัพโหลดสื่อกำรสอน เช่น ไฟล์ วีดิโอ PowerPoint ลง Web M@xLearn หรือกลุ่มใน Facebook เพื่อ

ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงและกำรเรียน 

13. ควรออกข้อสอบใหม่ ไม่ควรใช้ข้อสอบของปีท่ีแล้ว 

14. ควรมีกำรประกำศและประชำสัมพันธ์เรื่องกำรดูงำนของนิสิตในห้องเรียนด้วย 

15. เครื่องปรับอำกำศด้ำนหน้ำเย็นมำก 

16. น ำสื่อวีดิโอมำใช้ประกอบกำรสอนให้มำกขึ้นเพื่อดึงดูดควำมสนใจ เพรำะสิ่งแวดล้อมเป็นวิชำที่หน้ำสนใจมำก 

17. กำรไปดูงำน ควรเผื่อจ ำนวนที่น่ังในรถ เนื่องจำกมีนิสิตบำงคนย้ำยที่นั่ง ท ำให้รถแต่ละคันมีนิสิตไม่เท่ำกัน บำงคันคนแน่น 

บำงคันไม่มีคนเลย 

18. ควรท ำใบลำอย่ำงเป็นทำงกำร ให้นิสิตไปดูงำน เพื่อให้อำจำรย์รำยวิชำอื่นเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ จะได้ไม่ให้นสิิตขำด

เรียนในรำยวิชำนั้นๆ 

19. อยำกให้มีสถำนที่ดูงำนให้เลือกมำกกว่ำนี้ 

20. อยำกให้ระหว่ำงกำรไปศึกษำดูงำนมีหยุดพักเพื่อซื้ออำหำร เนื่องจำกนิสิตไมไ่ด้ทำนอำหำรก่อนไป 

21. อยำกให้มีกำรเสนอควำมคิดเห็นของนสิิตโดยกำรท ำรำยงำนหรืออื่นๆ 

22. อยำกให้กำรไปศึกษำดูงำนแล้วสำมำรถท ำประโยชน์หรือช่วยดูแลรักษำพลังงำน ธรรมชำติและสตัว์ไดจ้ริง เช่น กำรปลูก

ป่ำ กำรไปท ำควำมสะอำดป่ำชำยเลนโดยกำรเก็บขยะ เป็นต้น 

23. ควรท ำแบบสอบถำมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อจะได้ประหยัดกระดำษ  

 


