
 
รายงานสรุปโครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา 2559 

 
 

จัดท าโดย 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงกำรปรับพื้นฐำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 และพัฒนำทักษะสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท า

มาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสนอง เจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 “โครงการปรับ

พ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21” (Smart Camp’59) ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2559 ณ  อาคารบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาการบัญชี  สาขาบริหารธุรกิจ และ

นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,173  คน  โดยมีอาจารย์ประจ า  และอาจารย์พิเศษร่วมสอนใน

โครงการทั้งสิ้น 40 คน โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ  กลุ่มที่ 1  ด าเนินการระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฏาคม 2559 

ประกอบด้วยนักศึกษากลุ่มหลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด และหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์  กลุ่มที่ 2  ด าเนินการระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฏาคม 2559 ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตร

การบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล  และหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

 โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่มีคุณลักษณะบัณฑิต   

ที่พึงประสงค์สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ก าหนด รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ    

ที่ 21  ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  และค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

100,000.-   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 



ในระหว่างการด าเนินโครงการ ได้มีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาใหม่ ก่อน-
หลังการปรับพ้ืนฐาน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ  และจัดท าสรุป
จ านวนนักศึกษาที่ขาดเรียนปรับพ้ืนฐาน เสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ เพ่ือหาแนวทางด าเนินการกับ
นักศึกษาที่ขาดเรียนปรับพื้นฐาน  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักศึกษำใหม่ ก่อน-หลัง กำรปรับพื้นฐำน 
 ในการด าเนินโครงการ ได้จัดท าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาใหม่ ก่อน-หลัง การปรับ
พ้ืนฐาน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559  ในหัวข้อ คุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
และการท างานร่วมกันเป็นทีม  ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพ่ือใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  
ความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands - on)  พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนในทุก ๆ ด้าน  ดังตารางสรุปผลดังนี้  

ตำรำงท่ี 1  ตารางแสดงผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาใหม่ ก่อน-หลัง การปรับพื้นฐาน 

รำยกำร 
ค่ำเฉลี่ย 

ผลต่ำง จัดอันดับ 
ก่อน หลัง 

1. ด้านความรู้ – ความเข้าใจในเรือ่งคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลยั และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

4.16  4.13 -0.03 5 

2. ด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวชิา 
ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4.03 4.05 0.02 4 

3. ด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัอย่างมีความสุข 

4.12 4.19 0.07 2 

4. ด้านความรู้ มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ นวัตกรรม ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3.97 4.08 0.11 1 

5. ด้านความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรยีนที่เน้นการฝึกปฏิบตัิเพือ่
การส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตนกัปฏิบัติ (Hands - on) 

4.06 4.11 0.05 3 

 
 
 
 



97% 

3% 

โครงกำรปรับพ้ืนฐำน ช่วยในกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนและ 
กำรใช้ชีวิตภำยในรั้วมหำวิทยำลัยได้หรือไม่ 

ได้ ไม่ได้ 

ตำรำงท่ี 2  ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินโครงการ 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย แปลผล 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา 4.03 มาก 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3.80 มาก 

กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 3.80 มาก 
ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 3.85 มาก 
การทราบข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.75 มาก 
ความเหมาะสมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.83 มาก 
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเรียน 3.69 มาก 
การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้ของผู้สอน 3.97 มาก 
การปฏิบัติ/ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียน 4.05 มาก 
การแนะน าเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆโดยผู้สอน 3.94 มาก 
มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น 4.00 มาก 
ระดับความรู้หลังเรียนปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ 3.93 มาก 

ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพ้ืนฐานในระดับใด 3.92 มาก 
 
 นอกจากนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นว่า โครงการ Smart Camp’59 สามารถช่วยในการเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้ คิดเป็นร้อยละ 97.10 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



สรุปยอดกำรขำดเรียนปรับพื้นฐำนของนักศึกษำใหม่ 
 ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ได้บันทึกการขาดเรียนของนักศึกษา ไม่ว่าจะขาดเรียนครึ่งวัน เป็นบางวัน หรือขาดทุกวัน  
ถือว่าเป็นการขาดเรียน  สรุปแล้วมีนักศึกษาขาดเรียนทั้งสิ้น 363 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94  โดยที่ประชุมกรรมการวิชาการได้
มีความเห็นร่วมกันว่า ให้แต่ละหลักสูตรไปด าเนินกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่ขาดเรียนปรับพ้ืนฐาน เท่ากับ
จ านวนที่ก าหนดในโครงการคือ  30 ชั่วโมง โดยมีการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และรายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมแสดงภาพถ่าย ส่งมายังงานวิชาการคณะฯ  ทราบภายใน 90  วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษา 2559  เพ่ือ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป 

 ในการจัดกิจกรรม ไม่ควรใช้ชื่อ โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  เนื่องจากเน้นการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการใน
การท ากิจกรรม  ไม่ใช่การบรรยาย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องให้ความส าคัญในการเข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้น   

 เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นหลายกลุ่ม  และใช้ห้องเรียนหลายห้อง  

คณะกรรมการด าเนินงานต้องจัดเตรียม และแจ้งห้องให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า   เพ่ือไม่ให้เกิดความ

สับสน 

 ควรแยกกิจกรรมส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ออกเป็นคนละกลุ่ม  

 ในระหว่างกิจกรรม ควรมีเวลาพักและมีอาหารว่างส าหรับนักศึกษา และให้เวลาพักรับประทานอาหาร

กลางวันให้มากขึ้น  

 ควรมีเนื้อหาทางวิชาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ 

และภาคฤดูร้อน  ฯลฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวให้มากขึ้น 

 ควรให้นักศึกษารุ่นพี่ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรม หรือช่วยเหลือระหว่างการจัดท าโครงการให้มากข้ึน 

 

 

        งานวิชาการและกิจการนักศึกษา   

               31  สิงหาคม  2559 

 

 



สรุปผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1  แสดงความถี่ของเพศที่ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 154 29.60 
หญิง 367 70.40 

รวม 521 100.0 

จากตารางที่ 1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 521 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 29.60 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.2  แสดงความถี่ของอายุที่ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 17 ปี 1 0.20 
17-20 ปี 377 72.40 
21-24 ปี 143 27.40 

รวม 521 100.0 

จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 521 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง                 
17 – 20 ปี  จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมีอายุระหว่าง 21 – 24 ปี จ านวน 143 คน                
คิดเป็นร้อยละ 27.40 และมีอายุต่ ากว่า 17 ปี จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.20 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.3  แสดงความถี่ของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 

ปวส. 5 1.00 
ป.ตรี(4ปี) 273 52.40 
ป.ตรี(เทียบโอน) 243 46.60 

รวม 521 100.0 

จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 521 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (4 ปี) จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)  
จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 และอยู่ในระดับปวส. จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.00 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.4  แสดงความถี่ของหลักสูตรที่ศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
หลักสูตร จ านวน ร้อยละ 

การบัญชี 212 40.70 
ระบบสารสนเทศฯ 107 20.50 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 0.20 
การจัดการ 148 28.40 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 8 1.50 
การท่องเที่ยว 40 7.70 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 5 1.00 

รวม 521 100.0 

จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 521 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่                
ในหลักสูตรการบัญชีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70  รองลงมาอยู่ในหลักสูตรการจัดการ จ านวน              
148 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 และอยู่ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  จ านวน 107 คน                        
คิดเป็นร้อยละ 20.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 1.5  แสดงระดับความคิดเห็นความรู้ก่อนและหลังเรียนปรับพื้นฐาน  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

ระดับความรู้ก่อนเรียนปรับพ้ืนฐาน 4.01 .637 มาก 
ระดับความรู้หลังเรียนปรับพ้ืนฐาน 3.97 .734 มาก 

จากตารางที่  1.5 แสดงระดับความคิดเห็นความรู้ก่อนและหลังเรียนปรับพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 521 คน พบว่า  มีระดับความคิดเห็นความรู้ก่อนเรียนปรับพ้ืนฐาน                     
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  4.01 และมีระดับความคิดเห็นความรู้หลังเรียนปรับพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก                
โดยมีค่าเฉลี่ย  3.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.6  แสดงระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา 4.03 .723 มาก 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3.80 .734 มาก 
กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมือ
อาชีพ 

3.80 .724 
มาก 

ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 3.85 .749 มาก 
การทราบข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.75 .818 มาก 
ความเหมาะสมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.83 .804 มาก 
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเรียน 3.69 .804 มาก 
การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้ของผู้สอน 3.97 .733 มาก 
การปฏิบัติ/ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียน 4.05 .755 มาก 
การแนะน าเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ โดยผู้สอน  3.94 .798 มาก 
มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น 4.00 .739 มาก 
ระดับความรู้หลังเรียนปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ 3.93 .724 มาก 
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพ้ืนฐานใน
ระดับใด 

3.92 .775 
มาก 

จากตาราง ที่ 1.6 แสดงระดับความพึงพอใจในของกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติ/ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05  
รองลงมาคือเรื่องกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.03 และเรื่องมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่
เรียนเพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 1.7  แสดงความคิดเห็นด้านโครงการปรับพื้นฐาน ช่วยในการเรียนรายวิชาพื้นฐานและการใช้
ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ได้ 506 97.10 
ไม่ได้ 15 2.90 

รวม 521 100 

จากตารางที่ 1.7  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 521 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเห็น
ว่า โครงการปรับพ้ืนฐาน ช่วยในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้  
จ านวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 และคิดว่าโครงการปรับพ้ืนฐานช่วยในการเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาหรือคณะว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรมากกว่านี้ 
2. ควรปรับเวลาให้กระชับรวดเร็วขึ้น 
3. มีแต่การท ากิจกรรม ไม่ได้เรียนเลย แต่ก็ชอบ 
4. ควรสอนในสิ่งที่จะได้เรียนในปี1 
5. การแจ้งห้องเรียนช่วงแรก ๆ วุ่นวายไม่เป็นระเบียบ 
6. ควรท ากิจกรรมให้น้อยลง เพราะท าให้นักศึกษาเหนื่อยล้าเกินไป 
7. อยากให้เรียนรวมกันทั้งหมด จะได้รู้จักกันทุกคน 
8. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและกระชับเวลาให้มากขึ้น 
9. ควรมีอาหารว่างให้นักศึกษา 
10. ควรมีกิจกรรมที่สนุกสนานมากกว่านี้, ควรมีรุ่นพ่ีมาร่วมท ากิจกรรมด้วย 
11. ควรจัดกิจกรรมวันเว้นวัน 
12. ควรแยกเรียนปรับพื้นฐานระหว่าง 4 ปี กับเทียบโอน 
13. ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเสริมเข้าไปในกิจกรรมบ้าง 
14. ควรเปลี่ยนเวลาจาก 8.30 น. เป็น 13.00น.-16.00น. 
15. ควรมีเวลาในการปรับพ้ืนฐานมากกว่านี้ 
16. ขอให้เป็นเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานมากกว่านี้ เพราะกิจกรรมเยอะไปหน่อย 
17. ควรมีเพลงประกอบ เพ่ือความสนุกมากข้ึน 
18. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใน 1 วัน นานเกินไปควรเฉลี่ยให้เหมาะสม 
19. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละวันมากเกินไป 
20. น่าจะให้มาตอนบ่าย เพราะตอนเช้าตื่นไม่ทัน 
21. ลดเวลาพูดลง, น่าจะมีกิจกรรมค่ันระหว่างพูด เพราะเมื่อย เวลานั่งนาน 
22. ลดเวลาในการอบรม และมีเวลาให้ผ่อนคลายบ้าง 
23. อยากให้ใช้เวลากระชับกว่านี้ 
24. เวลาพักเที่ยงน้อยมาก กินข้าวไม่ทัน 
25. ควรเรียนที่เป็นบทเรียนจริง ๆ 
26. อยากได้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน Summer 

 



สรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑     
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙           

ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม 

การแปลผลของค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 1.1  ด้านที่  1 ความรู้  – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

1. การตรงต่อเวลา 4.08 .690 มาก 
2. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 4.13 .665 มาก 
3. ความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครูอาจารย์ 4.24 .616 มากที่สุด 
4. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย 4.21 .624 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม   
ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

4.16  .528  มาก 

จากตาราง ที่ 1.1 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/
จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 โดยมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครูอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24  รองลงมา
คือเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 4.21  และเรื่องการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบยีบมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 



ตารางท่ี 1. 2   ด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือก 
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

มีความเข้าใจในวิชาชีพของสาขาวิชาที่เลือกศึกษา 3.99 .708 มาก 
มีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.02 .710 มาก 
มีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4.07 .742 มาก 
มีความสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 4.05 .678 มาก 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4.03 .590 มาก 

จากตาราง ที่ 1.2 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมีความเข้าใจ
ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือเรื่องมีความสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.05 และมีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.02 ตามล้าดับ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ตารางท่ี 1.3  ด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

สามารถท้างานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 4.24 .661 มากที่สุด 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 4.02 .741 มาก 
มีความสามารถในการสื่อสาร กับกลุ่มคนหลากหลายได้ 4.07 .720 มาก 
มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง 4.15 .663 มาก 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

4.12 .588 มาก 

จากตาราง ที่ 1.3  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพ่ือใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสามารถท้างานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือเรื่องมีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.15 และเรื่องมีความสามารถในการสื่อสาร กับกลุ่มคนหลากหลายได้ ค่าเฉลี่ย 4.07 ตามล้าดับ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางท่ี 1.4  ด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม  
ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ 3.98 .668 มาก 
สามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 .667 มาก 
มีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน 3.94 .692 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3.97 .592 มาก 

 
จากตาราง ที่ 1.4  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ในการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.97 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ และสามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 
เท่ากัน รองลงมาคือเรื่องมีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน ค่าเฉลี่ย 3.94 ตามล้าดับ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.5  ด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการส าเร็จ 
การศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ 4.04 .682 มาก 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ 4.00 .674 มาก 
มีความสามารถปรับ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

4.13 .689 
มาก  

ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อการส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ      

(Hands - on) 

4.06 .603 มาก 

 
จากตาราง ที่ 1.5 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่

เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือการ
ส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.06 โดยมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องมีความสามารถปรับ เพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.04 และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 2.1   ด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  

และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

การตรงต่อเวลา 3.99 .723 มาก 
การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 4.10 .681 มาก 
ความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครูอาจารย์ 4.24 .642 มากที่สุด 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย 4.19 .654 มาก 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม 
ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

4.13 .560 มาก 

จากตาราง ที่ 2.1 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/
จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.13 โดยมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครูอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา
คือเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 และเรื่องการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.10 ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2.2   ด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือก 

เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

มีความเข้าใจในวิชาชีพของสาขาวิชาที่เลือกศึกษา 4.01 .672 มาก 
มีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.05 .661 มาก 
มีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4.08 .696 มาก 
มีความสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 4.06 .682 มาก 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4.05 .555 มาก 

จากตาราง ที่ 2.2 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.05 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมีความเข้าใจ
ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือมีความสามารถเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.06 และมีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.05 ตามล้าดับ       
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2.3   ด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

สามารถท้างานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 4.27 .641 มากที่สุด 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 4.17 .696 มาก 
มีความสามารถในการสื่อสาร กับกลุ่มคนหลากหลายได้ 4.15 .680 มาก 
มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง 4.19 .657 มาก 
ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

4.19 .564 มาก 

จากตาราง ที่ 2.3 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพ่ือใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.19 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสามารถท้างานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือเรื่องมีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.19 และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล้าดับ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2.4   ด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม  

ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ 4.11 .663 มาก 
สามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.07 .674 มาก 
มีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน 4.06 .670 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.08 .574 มาก 

จากตาราง ที่ 2.4 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียน รู้ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.08 โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือเรื่องสามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.07 และมีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน ค่าเฉลี่ย 4.06 ตามล้าดับ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ตารางท่ี 2.5   ด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการส าเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
แปลผล 

ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ 4.10 .658 มาก 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ 4.08 .675 มาก 
มีความสามารถปรับ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

4.14 .663 
มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อการส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

(Hands - on) 

4.11 .578 มาก 

จากตาราง ที่ 2.5 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่
เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือการส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือการ
ส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 โดยมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมีความสามารถปรับ เพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.10 และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 3  เปรียบเทียบ ความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตารางท่ี 3.1  แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ใน
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง 

จัด
อันดับ ก่อน หลัง 

การตรงต่อเวลา 4.08 3.99 -0.09 4 
การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 4.13 4.10 -0.03 3 
ความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครูอาจารย์ 4.24 4.24 0 1 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย 4.21 4.19 -0.02 2 

จากตาราง ที่ 3.1 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 1 ความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีม พบว่า มีผลต่างเรื่องความเอ้ือเฟ้ือและมีน้้าใจต่อเพ่ือน และครู

อาจารย์ มากที่สุด รองลงมาเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท้าได้ตามมอบหมาย และเรื่องการแต่งกายถูกต้อง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3.2  แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนใน 
สาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง จัดอันดับ 

ก่อน หลัง 
มีความเข้าใจในวิชาชีพของสาขาวิชาที่เลือกศึกษา 3.99 4.01 0.02 2 
มีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.02 4.05 0.03 1 
มีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4.07 4.08 0.01 3 
มีความสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 4.05 4.06 0.01 3 

จากตาราง ที่ 3.2 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 2 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนในสาขาวิชา ที่ท่าน
เลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลต่างเรื่องมีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ มากที่สุด รองลงมา
เรื่องมีความเข้าใจในวิชาชีพของสาขาวิชาที่เลือกศึกษา และเรื่องมีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ       
ของมหาวิทยาลัย มีความสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3.3   แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง จัดอันดับ 

ก่อน หลัง 
สามารถท้างานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 4.24 4.27 0.03  4 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 4.02 4.17 0.15 1 
มีความสามารถในการสื่อสาร กับกลุ่มคนหลากหลายได้ 4.07 4.15 0.08 2 
มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง 4.15 4.19 0.04 3 

จากตาราง ที่ 3.3 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 3 ความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพ่ือใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข พบว่า มีผลต่างเรื่องมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มากที่สุด รองลงมาเรื่องมีความสามารถในการสื่อสาร กับกลุ่มคนหลากหลายได้ 
และเรื่องมีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3.4   แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ นวัตกรรม ท าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง จัดอันดับ 

ก่อน หลัง 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ 3.98 4.11 0.13 1 
สามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 4.07 0.09 3 
มีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน 3.94 4.06 0.12 2 

จากตาราง ที่ 3.4 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 4 ความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พบว่า มีผลต่างเรื่องสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ มากที่สุด รองลงมาเรื่องมีความสามารถในการสรุป/อภิปรายงาน 
และเรื่องสามารถเรียนรู้และประยุกต์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3.5   แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึก 
ปฏิบัติเพื่อการส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง จัดอันดับ 

ก่อน หลัง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ 4.04 4.10 0.06 2 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ 4.00 4.08 0.08 1 
มีความสามารถปรับ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

4.13 4.14 0.01 3 

จากตาราง ที่ 3.5 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านที่ 5 ความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการส้าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) พบว่า มีผลต่างเรื่องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็น
ระบบ มากที่สุด รองลงมาเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ และเรื่องมีความสามารถปรับ 
เพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3.6   แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ผลต่าง จัดอันดับ 

ก่อน หลัง 
1. ด้านความรู้ – ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการท้างานร่วมกันเป็นทีม 

4.16  4.13 -0.03 5 

2. ด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนใน
สาขาวิชา ที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4.03 4.05 0.02 4 

3. ด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่างกลุ่ม เพ่ือใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

4.12 4.19 0.07 2 

4. ด้านความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3.97 4.08 0.11 1 

5. ด้านความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือการส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

4.06 4.11 0.05 3 

จากตาราง ที่ 3.6 แสดงผลต่างของความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีผลต่างด้านความรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ใน
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ท้าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มาก
ที่สุด รองลงมาด้านความรู้ – ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ระหว่าง
กลุ่ม เพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และด้านความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติเพ่ือการส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ตามล้าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 
 
 


