
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999048 ชื่อวิชำ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะ 
....................................................................................... 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 28 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป  

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

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 

N=28 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.25 0.52 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.18 0.55 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.04 0.64 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.07 0.66 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.14 0.59 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.29 0.53 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.21 0.69 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.25 0.65 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.96 0.84 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 

N=28 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

4.14 0.76 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.00 0.72 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.21 0.63 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

4.14 0.65 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.18 0.82 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.25 0.70 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 3.61 1.71 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.86 0.97 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.07 0.81 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.93 0.90 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.93 0.98 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.25 0.75 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

4.04 0.79 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของ
แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=28 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.16 0.58 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.13 0.72 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.19 0.72 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.87 1.10 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.07 0.84 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.08 0.79 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.19 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 
 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 28.6 67.9 3.6 - - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

25.0 67.9 7.1 - - 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 21.4 67.9 7.1 - - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

25.0 57.1 17.9 - - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
ของประชำคมอำเซียน 

25.0 64.3 10.7 - - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

32.1 64.3 3.6 - - - 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

35.7 50.0 14.3 - - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวนั 

35.7 53.6 10.7 - - - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 25.0 53.6 14.3 7.1 - - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

35.7 42.9 21.4 - - - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและ
ศิลปะในกำรสื่อสำร 

25.0 50.0 25.0 - - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
สุขภำพกำยและใจ 

32.1 57.1 10.7 - - - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

28.6 57.2 14.3 - - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

42.9 32.1 25.0 - - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

39.3 46.4 14.3 - - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 21.4 42.9 17.9 10.7 7.1 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 25.0 50.0 10.7 14.3 - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

28.6 57.1 7.1 7.1 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 28.6 42.9 21.4 7.1 - - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือ
เทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

32.1 39.3 17.9 10.7 - - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

39.3 50.0 7.1 3.6 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

26.8 50.0 17.9 3.6 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- ประทับใจวิธีกำรสอนของอำจำรย์หลำยๆ ท่ำน เพรำะได้มีกำรให้ร่วมกิจกรรมกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน

ห้องเรียนตลอด เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมคิดและกล้ำท ำในสิ่งใหม่ๆ และแตกต่ำง ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน (7 คน) 

-ประทับใจ กำรใช้จินตนำกำรและควำมเป็นตัวของเรำเอง และกำรสอนที่สนุกสนำน 
-ประทับใจ กิจกรรมฟังบรรยำยพิเศษนวัตกรรม AEC และฟังบรรยำยพุทธวจน 
-ประทับใจ อำจำรย์เป็นกันเอง เข้ำใจนิสิต และมีกำรให้นิสิตได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ (2 คน) 
-ประทับใจ กำรแจกอุปกรณ์มำให้ช่วยกันคิดนวัตกรรมใหม่ๆ (6 คน) 
-มีกำรน ำอุปกรณ์ของจริงมำให้ดู กำรยกตัวอย่ำงชิ้นงำน (5 คน) 
-เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ในหัวข้อต่ำงๆ มีกิจกรรให้ฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์ น ำไปคิดต่อยอดใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ ชอบวิทยำกรที่เป็นเจ้ำของธุรกิจมำบรรยำยประสบกำรณ์ ท ำให้เห็นมุมมองต่ำงๆ ของแต่ละ
ท่ำน (8 คน) 

-ประทับใจกิจกรรมบรรยำยพิเศษนอกเวลำเรียน ชอบช่วงเช้ำ เพรำะเป็นอะไรที่เข้ำใจและเข้ำถึงได้ง่ำย 
สร้ำงควำมเพลิดเพลินในกำรฟังไม่ให้น่ำเบื่อ 

-ชอบนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ที่เรำไม่เคยพบเจอหรือคำดคิดไว้ มีกำรให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย (2 คน) 

-ชอบกิจกรรมดูงำนนอกสถำนที่ (2 คน) 
-ชอบที่ไม่มีสอบ และอำจำรย์สอนหลำยคน 
-มีกำรแผ่เมตตำให้คนอ่ืน  
-อยำกให้มีกำรพำไปดูนวัตกรรมนอกสถำนที่ เพ่ือให้เห็นของจริง และเป็นแรงบันดำลใจในกำรประกอบ

อำชีพในอนำคต (2 คน) 
-ประทับใจทุกกิจกรรม 
-มีกำรให้ใบงำนเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนไป เพื่อพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ และบำงครั้งมี work shop ให้ท ำใน

ห้องเรียนในหัวข้อที่เรียน (2 คน) 
-ชอบที่เชิญวิทยำกรจำกส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
-ได้รู้ขั้นตอนในกำรคิดค้นนวัตกรรม 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด  
-กำรให้งำน เนื่องจำกส่งผลกระทบกับวิชำภำคและท ำไม่ทัน บำงงำนกะทันหัน (5 คน) 
-คิดว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมเหมำะสมแล้วไม่จ ำเป็นต้องปรับปรุงอะไร 
-ไม่อยำกให้เลิกเรียนช้ำ เพรำะหลำยครั้งที่ผู้สอนมำเข้ำช้ำกว่ำเวลำเริ่มแล้วท ำให้ต้องสอนยำวออกไป 
-อยำกให้มองเรื่องของกำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่มำกกว่ำ เนื่องจำกกำรคิดค้นนวัตกรรม

ให้ใหม่และไม่ซ้ ำเป็นเรื่องที่ยำกมำก เพรำะส่วนมำกมีคนคิดไว้เกือบหมดแล้ว 
-กำรสอนเยอะไป ควรให้นิสิตคิดและพูดคุยกันในห้องมำกกว่ำสั่งให้ท ำงำนอย่ำงเดียว สอนเต็มเวลำเกินไป

ไม่มีควำมผ่อนคลำย ท ำให้เบื่อและรับเนื้อหำไม่ไหว (3 คน) 
-นวัตกรรมบำงอย่ำงหำได้ในอินเตอร์เน็ต แต่กลับถูกมองว่ำใหม่ น่ำสนใจ ส่วนนวัตกรรมที่นิสิตคิดเองแต่

บังเอิญมีคนคิดไว้แล้วกลับถูกมองว่ำซ้ ำ 
-หัวข้อในกำรท ำงำนปลำยภำคบำงอันดูกว้ำงไป ท ำให้คิดเรื่องที่จะท ำได้ยำก 
-งำนปลำยภำคควรท ำเป็นกลุ่ม เพื่อแบ่งเบำภำระ จะได้ไม่ต้องนั่งปั่นงำนคนเดียว ไม่มีเวลำอ่ำนหนังสือสอบ 
-อยำกให้มีกิจกรรมในห้องเรียนมำกขึ้น 
-อยำกให้เลิกเรียนก่อนประมำณ 10 น. เพรำะนิสิตบำงคนไปเรียนวิชำอ่ืนต่อไม่ทัน (2 คน) 
-อยำกให้มีรำยละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่อำจำรย์พูดถึงเป็นกระดำษ นิสิตจะได้สำมำรถน ำไปหำข้อมูล

เพ่ิมหรือน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ของตนเอง 
-ลดกำรสร้ำงชิ้นงำนที่มำก แต่ให้ท ำชิ้นงำนที่สำมำรถเห็นเป็นรูปธรรมได้จริง 
-กำรนัดหมำยในกำรเรียนและกำรสั่งงำน ให้ชัดเจนกว่ำเดิม (2 คน) 

 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
-งำนที่มอบหมำยมีควำมยำกมำกและเยอะ ต้องใช้ควำมคิดและหำควำมรู้เพ่ิมเติมเยอะ ช่วงเวลำที่ต้องท ำก็

น้อยไป นิสิตยังมีงำนวิชำอ่ืนๆ อีกด้วย 
-ใบงำนน่ำจะให้ท ำแล้วรวมส่งรอบเดียวตอนท ำเล่ม 
-อำจำรย์แต่ละคนมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ดีมำกๆ  
-ทีเอดูแลเพ่ือนๆ ดีมำกๆ 
-กำรส่งงำน ควรก ำหนดเวลำส่งชัดเจน รวมถึงบอกละเอียดเกี่ยวกับวันนัดชดเชย กิจกรรม และคำบเรียน 

รวมถึงกำรเรียนภำยในห้อง และสำระที่ได้ด้วย 


