
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 02999144 ชื่อวิชำ ทักษะชีวิตกำรเป็นนิสิตมหำวิทยำลัย 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จ านวน 243 คน โดยมีนิสิตตอบแบบประเมินจ านวน 182 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.9  
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=182 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.03 0.63 มาก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎกติกาของสังคม 4.02 0.65 มาก 
   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 3.86 0.66 มาก 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.99 0.63 มาก 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน 

4.08 0.76 มาก 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส านึกในการ
อนุรักษ ์

4.05 0.76 มาก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการด าเนินชีวิตเพื่อ
การด ารงตนในสังคม 

3.94 0.70 มาก 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.74 0.73 มาก 

    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 3.64 0.82 มาก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=182 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.83 0.71 มาก 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 3.90 0.71 มาก 
    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 3.97 0.69 มาก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค ์

3.82 0.67 มาก 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่า 
และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

3.88 0.67 มาก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.90 0.72 มาก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 4.01 0.80 มาก 
    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 3.90 0.80 มาก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.92 0.76 มาก 
    4.4 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 3.79 0.81 มาก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

3.59 0.88 มาก 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ 

3.87 0.73 มาก 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่างกันได้ 

3.88 0.74 มาก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภาพรวมแต่ละด้าน ของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
ของแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=182 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.00 0.68 มาก 
2. ด้านความรู ้ 3.84 0.61 มาก 
3. ด้านปัญญา 3.86 0.69 มาก 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 3.91 0.79 มาก 
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.78 0.78 มาก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.88 0.731 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปภาพรวมของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบว่า หลังจากการเรียนวิชานี้ นิสิตมีทักษะในด้านทักษะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าร้อยละของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 19.3 66.9 11.6 2.2 - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎ
กติกาของสังคม 

20.4 63.0 14.9 1.7 - 

   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 12.2 64.1 21.5 1.7 0.6 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

17.7 65.2 15.5 1.7 - 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซยีน 

2.2 56.4 11.6 33.3 0.6 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ ์

27.1 55.2 14.4 2.8 0.6 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการด ารงตนในสังคม 

18.2 60.8 18.8 1.7 0.6 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน 

11.6 56.4 27.6 3.9 0.6 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 12.7 46.4 33.1 7.2 0.6 
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

14.4 58.0 23.8 3.9 - 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 16.6 60.2 19.3 3.9 - 

    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 19.9 59.7 18.2 2.2 - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค ์

12.2 60.8 24.3 2.8 - 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ
และประเมินค่า และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

15.5 59.7 22.7 2.2 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

17.7 58.6 19.9 3.9 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 25.4 55.8 14.9 2.2 1.7 

    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 20.4 55.8 18.8 3.9 1.1 

    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 18.8 59.7 17.7 2.8 1.1 

    4.1 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 17.1 51.4 25.4 5.5 0.6 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

11.6 45.9 35.9 2.8 3.9 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

15.5 59.7 22.1 1.7 1.1 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่างกันได้ 

17.7 55.8 23.8 2.2 0.6 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. อาจารย์เปดิวีดิโอใหดู้ท าให้เห็นภาพของเนื้อหา และสามารถจดจ าเนือ้หาได้ดีขึ้น 

2. บรรยาย เกม สื่อ  เพลง MV ให้นิสิตแลกเปลีย่นความคดิกัน น่ังสมาธิบวกฝึกจิต 

3. เล่นเกมบิงโก ฟังอาจารย์บรรยายเกี่ยวเนื้อหา เปิด vdo 

4. ใช้ ppt ในการสอนและเปิดคลิปจาก YouTube ”ธนาคารจิตอาสา” กิจกรรมธนาคารจิตอาสา 

5. มีการเล่นเกมตอบค าถาม มีวดีีโอให้ดู มีสไลด์ในการเรียน 

6. ใช้ power point ในการสอนมีการเปิดวีดโิอให้ดู ชอบเพราะท าใหเ้รารู้สึกตื่นเต้น มีแรงจูงใจในการเรยีน 

7. กิจกรรมใหดู้วีดิโอ มสีื่อประกอบท าให้น่าสนใจ 

8. ประทับใจในวิธีการสอนคือวีดโิอ วีดิโอท าให้เข้าใจเห็นภาพชัดเจน วีดิโอสวยท าให้ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจได้มากข้ึน 

9. ประทับใจในการสอนในการบรรยายโดยมี power point ประกอบการสอนและมรการน าเสนอมลูนิธใินการช่วยเหลือจติ

อาสาต่างๆที่น่าสนใจ และมีการน าเสนอข้อมูลใน YouTube ท าให้นิสิตเกดิความเข้าใจง่ายข้ึน 

10. ใช้ vdo และ power point  ประกอบในการสอน และยังมีเกมส์มาให้เล่นประกอบท าให้นิสิตสนุกและมีส่วนร่วมกับการ

สอนของอาจารย ์

11. เล่น bingo เปิดคลิปใหดู้เพราะรูส้กึสนุกไมเ่ครียด 

12. มีการใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น คลิปวิดีโอ , power point ท าให้เรียนสนุกมากข้ึนและเข้าเนื้อหามากข้ึน 

13. มีการใช้สื่อ power point ประกอบการสอน 

14. มีกิจกรรมให้นิสติช่วงเวลาเรยีน 

15. อาจารยส์นุกเฮฮา 

16. มีคลิปวิดโีอที่น่าสนใจ 

17. มีสไลดเ์นื้อหาประกอบการสอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

18. วิชานี้มีเพียงกิจกรรมพบท่ีปรึกษา ก็เป็นกิจกรรมที่ดี ท าให้นิสิต ไดเ้จอ ได้พูดคุยกับอาจารย์ ท่ีปรึกษา 

19. เล่นเกมบงิโก เพราะสนุกได้ความรู้น่าสนใจ ท าให้นิสติมสี่วนร่วม 

20. สอนแบบการใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น วิดีโอ 

21. ท าสมาธิ เพราะท าให้มสีมาธิมากขึน้  

22. มีคลิปวิดโีอเพลงประกอบการเรียน การสอน  

23. มีการเล่นเกมบิงโก ในการสอน ประทับใจในอาจารย์บางท่านที่พูดยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้ค าพูดท่ีกระชับเข้ากับ

วัยรุ่นได้ท าให้ไม่น่าเบื่อไม่ง่วงนอนจนเกินไป ส่วนกิจกรรมพิเศษอย่างการเล่นเกมการดูคลิปวดีิโอก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้

การเรยีนมีอะไรแปลกใหม่ไม่ตายตัวไม่น่าเบื่อจนเกินไป ส่วนเนื้อหาวิชานี้ส่วนมากจะเน้นการใช้ชีวิตสิง่ที่ควรจะมีในตัวเรา 

การใช้ชีวิตในมหาลัยรวมทั้งจิตอาสาที่พ่ึงจะมี สิ่งเหล่านี้ก็มสี่วนช่วยให้เราคิดทบทวนในตัวเรามากขึ้น 

 
 
 
 



6 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
1. การน าเสนอ เพราะอาจจะคุมโทนให้ต่ าลงนิดหนึ่ง 

2. อยากให้นิสิตมสี่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าน้ี 

3. มองไม่เห็นสไลดเ์พราะแสงไฟ 

4. อยากให้มีชีทในการเรียนทุกรั้ง 

5. การน าเสนอควรมีความน่าสนใจ และน่าฟังกว่านี ้

6. เนื้อหาในการเรียนควรมีความสนใจมากกว่านี้ และวิธีการน าเสนอควรน่าสนใจ 

7. ไม่มี เพราะ ท่ีจัดการสอนในปัจจบุันก็โอเคอยูแ่ล้ว 

8. อยากให้มีชีทแจก เพราะบางทีจดไม่ทัน ท าให้ไมม่ีอ่านสอบ 

9. ปรับเวลาเรียนประมาณ 9 โมง เพราะตะลัยน้อย ท าให้รอนานมากๆ 

10. การเช็คช่ืออยากให้แสกนบัตร 

11. อยากให้อาจารยล์ดเสียงในการบรรยายลงไมต่ะโกนเกินไป เพราะท าให้ฟังได้ยากในบางประโยค 

12.  ปรับปรุงเรื่องเวลาเรียน เพราะเช้าไป แบบ อ. ควรจะมีสไลด์เนื้อหาให้นิสิตทุกบท 

13. อยากให้มีการแสกนบัตรในการเช็คช่ือ เพื่อให้ไม่ให้มีการโกงหรือเกดิความขัดแย้ง หรือเป็นปัญหาในการเช็คช่ือ เพื่อความ

เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการ 

14. อยากให้มีชีทประกอบ เพราะเนื้อหาเยอะ 

15. เรียนเช้าเกินไป 

16. เนื้อหานาสนใจบางช่วง 

17. อยากให้มีการแจกชีท เพื่อให้อ่านทบทวน และสื่อบางทีมองไมเ่ห็น 

18. อยากให้อาจารย์แจกชีท หรือน าเนื้อหาลงในเว็บ นิสิตจะได้น าไปอ่านสอบได้ 

19. ควรจะเรียนสายกว่านี้สัก10-11 โมง เพราะถ้าเรียนวิชาในลักษณะนี้จะเบื่อง่ายยิ่งเช้ายิ่งท าให้นิสติไมอ่ยากเรียน 

20. เนื้อหาเรื่องศีลธรรมจิตสาธารณะดีมากท าให้นิสติมี่ความคิดเพื่อส่วนร่วมมากขึ้น 

21. กิจกรรมพิเศษมันมมีากก็จะท าใหส้นุกกับการเรียนแตค่วรท าให้น่าสนใจขึ้นอีก 

 
3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ควรจะท าให้วิชามีประโยชน์ต่อนสิติมากกว่านี ้

2. เนื้อหาควรชัดเจน น่าสนใจ 

3. TA โหดมาก 

4. พีT่Aไม่มีมาตรฐาน 

5. เสียงล าโพงดัง ท าให้ฟังล าบากแสบหู บางประโยคฟังไม่รเุรื่อง 

6. เสียงล าโพงดัง ท าให้ฟังยาก และแสบห ู

7. อยากให้มีการ scan จัดการแทนการเช็คช่ือ 

8. TA เช็คช่ือโหดมาก 

9. รู้สึกวิชานี้ไม่น่าสนใจ ไม่ควรบังคบัเรียน 


