
 
 
 

สรุปแบบประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 
ปีการศึกษา 2562 

 
ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย จ ำนวน  161 คน  

ผู้ตอบแบบประเมิน  จ ำนวน  143 คน 
  ผู้ผ่ำนกำรประเมิน  จ ำนวน 143 คน  
 
ผลการประเมิน (ไม่น้อยกว่า 15 ข้อ) 

ข้อ ค าถาม จ านวนผู้ตอบ 
ใช่ 

จ านวนผู้ตอบ 
ไม่ใช่ 

1 ท่ำนสำมำรถติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำยทำง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

143 0 

2 ท่ำนสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนในกำรประมวลวิเครำะห์
จัดเก็บ ข้อมูลและน ำเสนองำนได้ 

142 1 

3 ท่ำนสำมำรถใช้เครือข่ำยสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรสืบค้นข้อมูลและ
ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง 

138 5 

4 ท่ำนเชื่อว่ำจะล้ำหลังถ้ำหยุดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรใหม่ๆ 143 0 
5 ท่ำนเชื่อว่ำหนึ่งในเป้ำหมำยที่ส ำคัญของกำรผลิตบัณฑิตคือกำรพัฒนำให้

ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
140 3 

6 ท่ำนเชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของศำสตร์ต่ำงๆ ท ำให้ต้องมีกำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำกำรอยู่เสมอ 

138 5 

7 ท่ำนตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 132 11 
8 ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนหรือแก้ไข

ปัญหำในกำรเรียน/ปฏิบัติงำนได้ 
131 12 

9 เมื่อมีโอกำสที่จะได้รับควำมรู้หรือทักษะที่ส ำคัญเพ่ิมเติมท่ำนจะไม่ปล่อย
โอกำสนั้นผ่ำนไป 

135 8 

10 ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร 
หน่วยงำนและสังคม 

119 24 

11 ท่ำนสำมำรถสรุปประเด็นควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของตนเองได้ 132 11 
12 ท่ำนสำมำรถถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ 115 28 
13 ท่ำนสำมำรถจัดสรรเวลำเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้ว่ำจะยุ่งอยู่กับกำร

เรียน 
120 23 

14 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมกลุ่มนักศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้อยู่เสมอ 121 22 
15 ท่ำนชอบอ่ำนบทควำมเข้ำร่วมประชุมหรือฟังกำรอภิปรำยในประเด็นทำง

วิชำกำร 
124 19 



-2- 
ข้อ ค าถาม จ านวน

ผู้ตอบ 
ใช่ 

จ านวน
ผู้ตอบ 
ไม่ใช่ 

16 ท่ำนสำมำรถอ่ำนและสรุปประเด็นส ำคัญจำกข้อมูล ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษได้ 

109 34 

17 กำรสืบค้นสิ่งที่อยำกรู้ค ำตอบที่ได้คือรำงวัลที่ท่ำนได้รับ ท ำให้ท่ำนอยำก
เรียนรู้ต่อไป 

142 1 

18 ท่ำนสำมำรถสืบค้นควำมรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น ฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสำร ต ำรำ งำนวิจัย เพ่ือค้นหำเกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจ 

119 24 

 
สรุปผลการประเมิน  

นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยคณะศิลปศำสตร์วิทยำศำสตร์  มีจ ำนวน  161 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทักษะ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ ำนวน 143 คน  และผ่ำนกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จ ำนวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของจ ำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด  
 จำกผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต แยกเป็นรำยข้อที่มี
ทักษะกำรเรียนรู้มำกที่สุด ได้แก่ สำมำรถติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
มีจ ำนวน 143 คน และเชื่อว่ำจะล้ำหลังถ้ำหยุดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรใหม่ๆ มีจ ำนวน 143 คน, รองลงมำ คือ 
สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนในกำรประมวลวิเครำะห์จัดเก็บข้อมูลและน ำเสนองำนได้ จ ำนวน 
142 คน และกำรสืบค้นสิ่งที่อยำกรู้ค ำตอบที่ได้คือรำงวัลที่ท่ำนได้รับท ำให้ท่ำนอยำกเรียนรู้ต่อไป  
ส่วนทักษะกำรเรียนรู้น้อยที่สุด คือ  สำมำรถอ่ำนและสรุปประเด็นส ำคัญจำกข้อมูล ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษได้ จ ำนวน  109 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************** 
ค าชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย มหำวิทยำลัย
นครพนม ให้นักศึกษำใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
๑. ท่ำนสำมำรถติดต่อสื่อสำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ำยสื่อสำรทำงเล็กทรอ
นิกส์ได ้   

  

๒. ท่ำนสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน ในกำรประมวลวิเครำะห์จัดเก็บ 
ข้อมูล และน ำเสนองำนได้ 

  

๓. ท่ำนสำมำรถใช้เครือข่ำยสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรสืบค้นข้อมูลและควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  

๔. ท่ำนเชื่อว่ำจะล้ำหลังถ้ำหยุดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรใหม่ๆ   
๕. ท่ำนเชื่อว่ำหนึ่งในเป้ำหมำยที่ส ำคัญของกำรผลติบัณฑิต คือกำรพัฒนำ ให้ผู้เรียนมี
ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  

๖. ท่ำนเชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของศำสตร์ต่ำงๆ ท ำให้ต้องมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะทำงวิชำกำร อยู่เสมอ 

  

๗. ท่ำนตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะได้รับควำมรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ   
๘. ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำใน
กำรเรียน/ปฏิบัติงำนได้ 

  

๙. เมือ่มีโอกำสที่จะได้รับควำมรู้หรือทักษะที่ส ำคัญเพ่ิมเติม ท่ำนจะไม่ปล่อยให้โอกำส
นั้นผ่ำนไป 

  

๑๐. ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรดำ เนินกำรวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร 
หน่วยงำน และสังคม 

  

๑๑. ท่ำนสำมำรถสรุปประเด็นควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของตนเองได้   
๑๒. ท่ำนสำมำรถถ่ำยทอด/แลกเปลี่ยนควำมรู้/ประสบกำรณ์ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้   
๑๓. ท่ำนสำมำรถจัดสรรเวลำเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้ว่ำจะยุ่งอยู่กับกำรเรียน   
๑๔. ท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มนักศึกษำเพ่ือกำรเรียนอยู่เสมอ   
๑๕. ท่ำนชอบอ่ำนบทควำมเข้ำร่วมประชุมหรือรับฟังกำรอภิปรำยในประเด็นทำง
วิชำกำร 

  

๑๖. ท่ำนสำมำรถอ่ำนและสรุปประเด็นส ำคัญจำกข้อมูล ควำมรู้ทำงวิชำกำรภำษำไทย 
หรือภำษำอังกฤษได้ 

  

๑๗. กำรสืบค้นสิ่งที่อยำกรู้ค ำตอบที่ได้คือรำงวัลที่ท่ำนไดรับ ท ำให้ท่ำนอยำกเรียนรู้
ต่อไป 

  

๑๘. ท่ำนสำมำรถสืบค้นควำมรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น ฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
เอกสำร ต ำรำ งำนวิจัยเพ่ือค้นหำ เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 

  

รวม   
 


