
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999011 ชื่อวิชำ กำรพัฒนำควำมม่ันคงแห่งชำติ 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในหมู่เรียนที่ 1 จ านวน 14 คน โดยมีนิสิตตอบแบบประเมินจ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.0 
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=7 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.00 0.58 มาก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎกติกาของสังคม 4.00 0.58 มาก 
   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 3.71 0.76 มาก 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.14 0.69 มาก 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน 

4.29 0.76 มาก 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส านึกในการ
อนุรักษ ์

4.00 0.58 มาก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการด าเนินชีวิตเพื่อ
การด ารงตนในสังคม 

4.14 0.69 มาก 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.00 0.82 มาก 

    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 3.86 0.69 มาก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 

N=7 
ค่ำส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.86 0.69 มาก 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 3.71 0.76 มาก 
    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 4.14 0.90 มาก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค ์

3.86 0.90 มาก 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่า 
และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

3.86 0.69 มาก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.00 1.00 มาก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 3.86 1.07 มาก 
    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 3.86 0.70 มาก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.57 0.79 มาก 
    4.4 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 3.71 0.76 มาก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

3.86 0.90 มาก 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ 

3.86 0.90 มาก 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่างกันได้ 

4.00 1.00 มาก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภาพรวมแต่ละด้าน ของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
ของแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=7 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.02 0.66 มาก 
2. ด้านความรู ้ 3.95 0.76 มาก 
3. ด้านปัญญา 3.91 0.86 มาก 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 3.75 0.83 มาก 
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.91 0.93 มาก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.91 0.81 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปภาพรวมของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบว่า หลังจากการเรียนวิชานี้ นิสิตมีทักษะในด้านทักษะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าร้อยละของการประเมินแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส านักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 14.3 71.4 14.3 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพต่อกฎ
กติกาของสังคม 

14.3 71.4 14.3 - - 

   1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดี 14.3 42.9 42.9 - - 
   1.4 ตระหนักถึงความส าคญั และสามารถจัดการกับปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

28.6 57.1 14.3 - - 

   1.5 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคมอาเซยีน 

42.9 42.9 14.3 - - 

    1.6 ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ ์

14.3 71.4 14.3 - - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ มนุษย ์วีถีชีวิต และการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการด ารงตนในสังคม 

28.6 57.1 14.3 - - 

    2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน 

28.6 42.9 28.6 - - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความงามทางศิลปะ 14.3 57.1 28.6 - - 
    2.4 มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

14.3 57.1 28.6 - - 

    2.5 มีความรู้และความสามารในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 14.3 42.9 42.9 - - 

    2.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 42.9 28.6 28.6 - - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค ์

28.6 28.6 42.9 - - 

    3.2 มีความสามารถและทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ
และประเมินค่า และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

14.3 57.1 28.6 - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

42.9 14.3 42.9 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในการท างานร่วมกัน 42.9 - 57.1 - - 

    4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 28.6 28.6 42.9 - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 14.3 28.6 57.1 - - 

    4.1 มีทักษะในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 14.3 42.9 42.9 - - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สามารถเลือกและประยุกต์คณติศาสตร์หรือเทคนิคทางสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

28.6 28.6 42.9 - - 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

28.6 28.6 42.9 - - 

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่างกันได้ 

42.9 14.3 42.9 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
 -  
 
2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

-  
 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
-  


