
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999013 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ ำวัน 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 79 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=79 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.52 มำกท่ีสุด 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.65 0.51 มำกท่ีสุด 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 4.46 0.59 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.55 มำกท่ีสุด 
   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.34 0.77 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.44 0.75 มำก 
2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพ่ือกำร
ด ำรงตนในสังคม 

4.44 0.61 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 4.59 0.54 มำกท่ีสุด 
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 4.10 0.83 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=79 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 4.30 0.69 มำก 
    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.38 0.63 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.53 0.57 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 

4.39 0.67 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และ
น ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.63 0.56 มำกท่ีสุด 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.58 0.57 มำกท่ีสุด 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.56 0.57 มำกท่ีสุด 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.51 0.57 มำกท่ีสุด 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.63 0.54 มำกท่ีสุด 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.59 0.52 มำกท่ีสุด 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

4.35 0.62 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

4.33 0.67 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสม
ส ำหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่ำงกันได้ 

4.43 0.63 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=79 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.50 0.62 มำกที่สุด 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.40 0.63 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.53 0.60 มำกที่สุด 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.57 0.55 มำกที่สุด 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.37 0.64 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.47 0.61 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกทุก
รำยกำรประเมินขึ้นไปและนิสิตมีค่ำเฉลี่ยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบสูงที่สุด คือ 4.57  
 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  

 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 60.8 32.9 1.3 - - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และ
เคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

65.8 32.9 1.3 - - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 50.6 44.3 5.1 - - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

55.7 41.8 2.5 - - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของ
ประชำคมอำเซียน 

49.4 38.0 10.1 2.5 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

57.0 32.9 7.6 2.5 - - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

62.0 55.4 2.5 - - - 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 36.7 39.2 21.5 2.5 - - 

    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

43.0 44.3 12.7 - - - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะ
ในกำรสื่อสำร 

45.6 46.8 7.6 - - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
กำยและใจ 

57.0 39.2 3.8 - - - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

49.4 40.5 10.1 - - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

67.1 29.1 3.8 - - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

62.0 34.2 3.8 - - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ    

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 59.5 36.7 3.8 - - - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 54.4 41.8 3.8 - - - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 65.8 31.6 2.5 - - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 60.8 38.0 1.3 - - - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิค
ทำงสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

43.0 49.4 7.6 - - - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

44.3 44.3 11.4 - - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้
รูปแบบของกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลท่ี
แตกต่ำงกันได้ 

50.6 41.8 7.6 - - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- กำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน (10) 
- กำรท ำโปรเจคเป็นกลุ่ม (12) 
- กำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆมำช่วยในกำรสอน (8) 
- มีกำรเล่นเกม ท ำกิจกรรมกันในห้องเรียน (20) 

 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- เวลำเรียนเย็นเกินไป (2) 
- เรื่องท่ีสอนยำกเกินไป (5) 
- งำนเยอะ (3) 
 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- เป็นวิชำที่เรียนสนุก และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเป็นกำรน ำประโยชน์มำ
ใช้ได้จริง 

- อยำกให้วิชำนี้เปิดให้รุ่นน้องได้เรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะ เพรำะเนื้อหำวิชำมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหนูมำก ถ้ำ
ไม่ได้เรียนวิชำนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำจะหำควำมรู้เรื่องแบบนี้ได้ที่ไหน ขอบคุณอำจำรย์ทุกท่ำน และพ่ีพ่ีTA
ทุกคนมำกค่ะ 

- อยำกให้มีกิจกรรมท ำสนุกๆร่วมกันทั้งคลำส คือด้วยควำมที่เป็นวิชำที่เก่ียวกับเทคโนโลยี แล้วถ้ำยิ่งมี
กิจกรรมสนุกๆ มำกกว่ำนี้ ก็น่ำจะช่วยให้กำรเรียนกำรสอนสนุกและน่ำติดตำมยิ่งขึ้นค่ะ 

- ชอบเรียนวิชำนี้มำกเลยค่ะ ได้ประโยชน์สำมำรถใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ค่ะ 

- อำจำรย์และพ่ี T.A. ทุกคนน่ำรักและใจดีมำกกก ก.ไก่ล้ำนตัว ขอบคุณมำกคะๆ  
(โดยเฉพำะพ่ีเบนคะ น่ำร๊ำกน่ำรัก 555555) 
 

 
 


