
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999141 ชื่อวิชำ มนุษย์กับสังคม 
....................................................................................... 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 571 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

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=571 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.08 0.76 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.12 0.73 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.01 0.74 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.13 0.76 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.04 0.82 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.06 0.80 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

3.99 1.48 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.76 0.79 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.75 0.81 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=571 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.91 0.82 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.87 0.74 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 3.97 0.76 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.91 0.93 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.88 0.87 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.90 0.82 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 3.96 1.86 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.86 0.92 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.90 0.93 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.83 0.97 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.71 0.82 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.83 0.80 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.85 0.84 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=571 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.07 0.77 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.88 0.90 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.90 0.87 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.89 1.17 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.80 0.82 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.91 0.91 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.93 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 28.2 56.4 11.0 4.0 0.4 - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

31.7 49.6 18.0 0.4 0.4 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 25.6 51.0 22.4 0.7 0.4 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

34.0 48.0 15.9 1.8 0.4 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
ของประชำคมอำเซียน 

31.9 43.4 22.2 1.9 0.5 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

32.6 44.1 20.8 2.1 0.4 - 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์
วิถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

28.4 45.4 19.8 4.7 1.6 0.2 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวนั 

17.5 44.8 34.3 2.6 0.7 - 
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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 18.2 42.9 35.2 3.0 0.7 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

25.0 45.5 25.4 3.7 0.4 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและ
ศิลปะในกำรสื่อสำร 

19.3 51.3 27.3 1.8 0.4 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
สุขภำพกำยและใจ 

23.5 53.2 20.7 2.1 0.5 - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

25.4 49.4 19.8 1.4 4.0 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

21.7 54.3 14.4 9.3 0.4 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

22.4 51.0 21.0 5.1 0.5 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 25.9 47.6 20.1 2.3 3.9 0.2 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 23.1 48.9 22.6 1.6 3.9 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

26.6 45.7 22.6 1.4 3.7 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 25.2 43.4 24.0 3.7 3.7 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือ
เทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

18.2 39.6 37.7 4.2 0.4 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

21.2 44.1 31.5 3.0 0.2 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

23.5 43.6 27.7 5.1 0.2 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- อำจำรย์มีกำรอธิบำยเนื้อหำในบทเรียนอย่ำงน่ำสนใจไม่น่ำเบื่อ  
- ได้รู้ประวัติกำรค้ำขำยในสมัยก่อนมำกยิ่งขึ้น 
- ชอบเรื่องกำรเมืองรัฐประหำรที่อำจำรย์เปิดให้ดู  
- มีกำรใส่ใจนิสิต ถำมควำมคิดเห็นในกำรสอนท ำให้นิสิตสนุกสนำน 
- งำนกลุ่ม & Presentation  
- กำรสอนแบบใช้เนื้อหำที่ up to date รู้สึกทันโลก มองเรื่องต่ำงๆ ในมุมมองที่กว้ำงขึ้น 
- กิจกรรมให้ส ำรวจบริเวณท่ีพักอำศัยพร้อมทั้งหำปัญหำที่เกิดข้ึนและใช้ควำมรู้ที่เรียนจำกวิชำนี้มำแก้ไข

ปัญหำ 
- ใช้ power point ประกอบในกำรเรียนกำรสอน ประทับใจอำจำรย์บำงคนที่ยกตัวอย่ำงให้เข้ำใจถึงเรื่อง

ที่เรียน มีกำรแทรกเนื้อหำบำงอย่ำงที่ไม่มีในหนังสือ 
- กำรสอนตำมต ำรำ เหมือนหุ่นยนต์อ่ำนหนังสือให้นิสิตฟัง อยำกฟังมุมมองควำมคิดท่ีแท้จริงของอำจำรย์

มำกกว่ำ เพรำะรู้สึกว่ำจับต้องได้มำกกว่ำ 
- ข้อสอบเป็นแบบปลำยปิด บำงครั้งออกกำรท่องจ ำ ซึ่งคิดว่ำไม่เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียน 
- ให้อำจำรย์ทุกท่ำนเพ่ิมแบบฝึกหัด เพ่ือจะได้ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำมำกยิ่งข้ึน 
- อยำกให้จัดล ำดับเรื่องที่เรียนเป็นล ำดับไม่ข้ำมเรื่องไปมำ 
- อยำกให้มีพำไปทัศนศึกษำข้ำงนอกบ้ำง 
- อยำกให้เป็นวิชำเสรีเลือก ไม่ใช่วิชำบังคับในคณะวิทยำศำสตร์ 
- สอนเกินเวลำ ควรปล่อยก่อน 10 นำที (ท ำให้ไปเรียนวิชำอ่ืนต่อแล้วเข้ำไม่ทันเช็ค) 
- อำจำรย์สอนด้วยน้ ำเสียงเรียบเกินไปท ำให้ง่วงนอน บำงสไลด์มีขนำดเล็กเกินไปท ำให้มองไม่ชัดเจน 
- บำงครั้งล ำโพงเสียงดังเกินไป 
- ถ้ำจะมีกำรออกข้อสอบเกี่ยวกับข่ำว อยำกให้จ ำกัดขอบเขตด้วย หรืออำจำรย์ควรสอนหรือน ำเสนอใน

ห้องเรียนถึงลักษณะข่ำวให้มำกข้ึน รวมถึงเรื่องที่จะน ำไปใช้ในกำรออกสอบ เนื่องจำก ข่ำวมีค่อนข้ำงมำกเกินกว่ำ
จะอ่ำนได้หมด อยำกให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนในห้องมำกกว่ำนี้ 

- กิจกรรมที่อำจำรย์ให้สรุปเนื้อหำบทเรียนในบำงบท ท ำให้มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำมำกข้ึนและเป็นกำร
ทบทวนบทเรียน 

- กำรให้กำรบ้ำนที่เป็นค ำถำมปลำยเปิดให้นิสิตท ำอย่ำงอิสระ ท ำให้นิสิตได้คิด 
- กำรยกตัวอย่ำงประกอบของอำจำรย์มีควำมน่ำสนใจ เป็นเหตุกำรณ์ที่เป็นประเด็น น ำมำสอนท ำให้เห็น

ภำพ ท ำให้รู้สึกสนุกเวลำที่อำจำรย์สอน อำจำรย์มีวิธีกำรสอนแบบสอดแทรกควำมตลกในกำรสอนหรือเล่ำ
เรื่อง ค ำพูดที่ใช้ไม่ท ำให้กำรสอนดูน่ำเบื่อ 

- ชอบกำรสอนเรื่องกฎหมำย อำจำรย์สอน ยกตัวอย่ำง เข้ำใจง่ำย 
- ประทับใจกำรที่อำจำรย์ เล่ำเรื่องประวัติศำสตร์ไทยได้อย่ำงเป็นระเบียบ ท ำให้เห็นภำพตำม 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

- หนังสือเรียนมำช้ำเกินไป ท ำให้ไม่เข้ำใจในกำรเรียน  
- ไม่มีเอกสำรแจกในแต่ละบทเรียน บำงทีจดบนสไลด์ของอำจำรย์ไม่ทัน  
- อำจำรย์บำงท่ำนสอนเนื้อหำไม่ครอบคลุมและออกข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหำ  
- เวลำเรียนควรเรียนรวดเดียวไปเลย 3 ชม. ไม่ต้องแบ่งเป็น 2 รอบ  
- อยำกให้อำจำรย์มีสื่อกำรสอนแบบใหม่ๆที่ทันสมัยมำใช้ในห้องเรียน เพรำะกำรสอนบรรยำยบำงครั้งท ำ

ให้เกิดควำมรู้สึกเบื่อ 
- ข้อสอบมีขอบเขตของเนื้อหำกว้ำงและเน้นควำมรู้รอบตัวมำกเกินไป เนื้อหำที่ได้จำกกำรเรียนกำรอ่ำน

จำกรำยวิชำที่เรียนไม่ได้ใช้ในกำรท ำข้อสอบ ข้อสอบยำกและบำงครั้งนิสิตที่ตั้งใจเรียนในห้องได้คะแนนน้อยกว่ำ
นิสิตที่ไม่ต้องใจเรียน ข้อสอบวัดดวงมำกเกินไป และเนื่องจำกข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหำและในหนังสือ ท ำให้นิสิตไม่
สนใจเรียนในวิชำนี้  

- อยำกให้อัพโหลดไฟล์ที่ใช้ประกอบกำรสอนลงในเว็บ maxlearn เพ่ือที่ที่ได้ใช้ประกอบกำรเรียน (1 คน) 
- จอ projector ไม่ชัด  
- อยำกให้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน  
- สั่งงำนตอนใกล้สอบน้อยลง 
- ให้มีกำรสอนเรื่องจิตวิทยำมำกข้ึนกว่ำนี้ 
- power point ตัวเล็กมำก ท ำให้ 
 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

-อยำกให้มเีอกสำรแจกในบทเรียน 

-เวลำเรียนไม่ควรเริ่ม 12.30น. เพรำะท ำให้เวลำกินข้ำวไม่พอ จึงท ำให้เข้ำเรียนสำย 

- ศร 3 ควรซ้อมแอร์ 

- อยำกให้แจกสไลด์ให้นิสิตทุกคน 

- อยำกให้อำจำรย์เอำชีทมำขำยในห้อง เพรำะ นิสิตต้องหำซื้อเองเกิดควำมสับสน 

- หำกอำจำรย์ไม่มีสอนวันไหน อยำกให้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ 

- ห้องเรียนร้อนเกินไป 

- อยำกให้มีเอกสำรเพ่ิมเติมในหัวข้อที่สอนแจกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

- หนังสือปรับปรุงใหม่พ่ึงพิมพ์เสร็จหลังจำกสอบ Midterm เสร็จ ท ำให้ก่อนสอบไม่ได้อ่ำนเนื้อหำเต็มที่ 

 

 

 

 
 


