
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999043 ชื่อวิชำ กำรคิดสร้ำงสรรค์เพื่อจัดกำรคุณค่ำ 
....................................................................................... 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 39 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=39 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม    

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.05 0.56 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.10 0.55 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 3.90 0.72 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.05 0.60 มำก 
   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.03 0.67 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.08 0.70 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำร
ด ำรงตนในสังคม 

4.28 0.68 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.31 0.65 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.92 0.84 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 

N=39 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู ้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพือ่กำรอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

4.26 0.67 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสือ่สำร 4.03 0.71 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพกำยและใจ 4.00 0.86 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 

4.21 0.66 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใชอ้ย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.23 0.58 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.21 0.66 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 4.23 0.63 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.28 0.69 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 4.26 0.55 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.10 0.60 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

4.13 0.70 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอขอ้มูลสำรสนเทศ 

4.28 0.69 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

4.21 0.70 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=39 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.04 0.63 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.13 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.22 0.63 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.22 0.62 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.21 0.70 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.16 0.66 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนด้ำนปัญญำ
และด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.22 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่
สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 17.9 69.2 12.8 - - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และ
เคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

20.5 69.2 10.3 - - 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ด ี 20.5 48.7 30.8 - - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

20.5 64.1 15.4 - - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม โดยเฉพำะของ
ประชำคมอำเซียน 

23.1 56.4 20.5 - - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

28.2 51.3 20.5 - - - 

2. ด้ำนควำมรู ้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย์ วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพือ่กำรด ำรงตนในสังคม 

41.0 46.2 12.8 - - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

41.0 48.7 10.3 - - - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู ้       
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 28.2 38.5 30.8 2.6 - - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

38.5 48.7 12.8 - - - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะ
ในกำรสื่อสำร 

23.1 59.0 15.4 2.6 - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสขุภำพ
กำยและใจ 

33.3 35.9 28.2 2.6 - - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

33.3 53.8 12.8 - - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใชอ้ย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

30.8 61.5 7.7 - - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

33.3 53.8 12.8 - - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกนั 33.3 56.4 10.3 - - - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 41.0 46.2 12.8 - - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

30.8 64.1 5.1 - - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 23.1 64.1 12.8 - - - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกตค์ณิตศำสตร์หรือเทคนิค
ทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

28.2 59.0 10.3 2.6 - - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

38.5 53.8 5.1 2.6 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

33.3 56.4 7.7 2.6 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- กำรสอนให้ฝึกคิดวิเครำะห์ปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ  
- กำรให้แสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงเรียน 
- กำรยกตัวอย่ำงแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ 
- กำรได้คิดตำมสิ่งที่อำจำรย์สอน 
- กำรน ำวิทยำกรภำยนอกด้ำนธุรกิจมำสอน 
- ชอบกำรน ำคลิป VDO ต่ำงๆมำให้ดู เช่น เทคโนโลยี ท ำให้กำรสอนไม่น่ำเบื่อ 
- กำรน ำเสนอกำรแก้ปัญหำด้วยวิธี SAPUP 
- กำรท ำโปรเจคลดต้นทุนสินค้ำท ำให้ได้ค้นหำข้อมูลเพ่ิมมำกข้ึน 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- เครื่องปรับอำกำศไม่เย็น 
- โปรเจคเตอร์ตกขอบ 
- ล ำโพงแย่มำก 
- ควรให้นิสิตสำมำรถดำวน์โหลดสื่อได้ 
- กำรสอนบำงครั้งน่ำเบื่อ 
- อยำกให้พำวิทยำกรมำหลำยๆท่ำน 
- ควรเน้นภำพหรือวิดิโอในกำรเรียนกำรสอน มำกกว่ำกำรพูดบรรยำย 
- ควรมีสิ่งที่ช่วย Entertain นิสิต 
- กำรท ำ Workshop ควรให้ท ำน้อยกว่ำนี้ และเพ่ิมเวลำมำกกว่ำนี้ 
- ปรับปรุงเนื้อหำให้เข้ำกับภำควิชำ 
- ควรใช้เคสจำกธุรกิจจริงมำจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่ได้ใช้ทฤษฎีที่คิดมำ ซึ่งไม่ได้มีประสบกำรณ์ในกำรไป

ใช้งำนจริง 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- เป็นวิชำที่ดีมำก มีกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมออกควำมคิดเห็น ส่งเสริมกำรแสดงควำมคิดเห็น 
- อำจำรย์ควรพูดให้ช้ำลง เพรำะนิสิตคิดตำมไม่ทัน 

 


