
สรุปผลการประเมินโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation Day)  

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560   

ณ โถง ช้ัน 1 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ชื่อโครงการ โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นิสิตใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานร่วมกัน 

                     การเสียสละเวลา ในการพัฒนาตนเองให้ประสิทธิภาพและเป็นมีประโยชน์ต่อสังคม 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก 

3. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนทั้งสิ้น 3,385 คน แบ่งเป็นนิสิตจ านวน 3,359 คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์    

                     ผูส้อน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากร จ านวน 26 คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ น าเสนอผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในรูปแบบของนิทรรศการ ไวนิล

น าเสนอผลงาน การแสดงและการน าเสนอผลการเรียนรู้ในรายวิชาด้านบนเวที 

งบประมาณด าเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน 125,000 บาท 

    งบประมาณท่ีใช้จริง    จ านวน 121,222 บาท 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  ด้านคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 

                            และมีความพร้อมของการบริหารจัดการข้อมูล/จัดระบบข้อมูล ร้อยละ 90 

                                          2. จ านวนนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกถึงความ 

                                         รอบรู้ รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รักตนเอง สู่การเป็น World Citizen  

                            ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชื่นชน และประเทศชาติ 

  ด้านเวลา          สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน        สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 96.97 



สรุปผลความพึงพอใจโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day)  
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 

วันพฤหัสบดีที่  23  พฤศจิกายน 2560 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 33 24.26 

หญิง 102 75.00 

เพศทางเลือก 1 0.74 

รวม 136 100.00 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ

เพศชาย จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 24.26 และเพศทางเลือก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 

ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิสิต 136 100 

รวม 136 100.00 

 
จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นนิสิต จ านวน  136 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ตาราง 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 96 70.59 

ชั้นปีที่ 2 40 29.41 

รวม 136 100.00 

 
จากตาราง 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน  96 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 
และ นิสิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.41 



 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 

 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์ 27 19.85 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0.74 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 3.68 

คณะแพทยศาสตร์ 3 2.20 

คณะเภสัชศาสตร์ 7 5.18 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 8.08 

คณะสหเวชศาสตร์ 16 11.76 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 2.94 

คณะพยาบาลศาสตร์ 10 7.35 

คณะนิติศาสตร์ 18 13.23 

คณะมนุษยศาสตร์ 6 4.41 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 8.08 

คณะสังคมศาสตร์ 17 12.50 

รวม 136 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day)  

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 มากที่สุดคือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85 รองลงมา

ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23 และน้อยที่สุดคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน     

คิดเป็นร้อยละ 0.74 

  



 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการน าเสนอผลงานนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 

2560 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert น ามาวิเคราะห์โดย

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์

การแปรผล ดังนี้ 

คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คะแนน 2.61 - 3.40   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนน 1.81 - 2.60   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

คะแนน 1.00 - 1.80   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการน าเสนอผลงานนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น 

           ประจ าปีการศึกษา  2560 

รายการ (X  )  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 3.84 0.86 มาก 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.62 1.04 มาก 

ภาพรวมทุกด้านของการจัดโครงการ 3.73 0.95 มาก 

 

 จากตาราง 5 สรุปได้ว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการน าเสนอผลงานนิสิต              

(GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( x = 3.73)    
 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการน าเสนอผลงานนิสิต (GE. Appreciation day) 

           ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความพึงพอใจ 

ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
1. เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจ าวันได้ 

3.77 0.87 มาก 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานของนิสิต  
   (GE. Appreciation day) ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 

3.84 0.85 มาก 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความพึงพอใจ 

3. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก 3.93 0.86 มาก 
รวม 3.84 0.86 มาก 

 

จากตาราง 6 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก          
( x =3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอยู่
ใ น ร ะดั บม าก  ( x = 3 . 93)  และรอ งล งม าคื อ  ป ร ะ โ ยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก กา รน า เ สน อผล ง า น ข อ ง นิ สิ ต                           
(GE. Appreciation day) ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ( x = 3.84) และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ที่สุดได้แก่ เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ ( x = 3.77) 
 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อการเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของ  

           นิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. 
ความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ 3.52 1.06 มาก 
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 3.69 1.02 มาก 
3. ความพึงพอใจในขั้นตอนการลงทะเบียน 3.66 1.00 มาก 
4. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม 3.58 1.07 มาก 
5. การอ านวยความสะดวกและการบริการของกองการศึกษาทั่วไป 3.59 1.09 มาก 
6. รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.68 1.01 มาก 

รวม 3.62 1.04 มาก 

 

จากตาราง 7 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก หลังจากได้ เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น           

ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก ( x = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า             

ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มาก ( x = 3.69) รองลงมาคือ 

รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ( x = 3.68) และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ 

ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ ( x = 3.52) 
 
 



ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต                                

(GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศกึษา 2560 

 

รายการ  X    S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

ความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ 3.73 0.95 มาก 

 

จากตาราง 8 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความพึงพอใจต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต       

(GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( x = 3.73)  
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

3.1 นิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนต้น      

ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. เป็นการแสดงผลงาน และความสามารถของนิสิต ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความสามัคคี การท างานเป็นทีมได้อย่างดี 

17 

2. เป็นโครงการที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวาง เป็นผลดีต่อ

การพัฒนาไปสู่ผลงานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

3. เป็นการต่อยอดความรู้จากในห้องเรียนท าให้ได้ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย 8 

4. เป็นโครงการที่ดีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆ ด้าน 5 

5. ต้องการให้มีพ้ืนที่กว้างกว่านี้เพราะจ านวนคนมาก ท าให้แออัดเกินไป 2 

 

3.2 นิสิตต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. ต้องการให้จัดอีกเพราะเป็นการฝึกทักษะของนิสิตในหลายๆ ด้าน เช่นการท างาน

ร่วมกัน การน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท านิทรรศการ 

10 

2. ต้องการให้จัดอีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะในด้านการวางแผนงาน 8 

3. ต้องการให้จัดอีกเพราะเกิดความร่วมมือระหว่างเพ่ือนต่างคณะ และได้เพ่ือนเพ่ิม

มากขึ้น 

6 

4. ต้องการให้จัดอีกเพราะเป็นโครงการที่นิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 5 



ล าดับที ่ ความคิดเห็น ความถี่ 

5. ต้องการให้จัดอีกแต่อยากให้มีการเปลี่ยนรูปแบบของโครงการให้มีความน่าสนใจ

และสนุกสนานมากกว่านี้ 

3 

 

3.3 นิสิตต้องการให้กองการศึกษาทั่วไปจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อใด 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย 1 

2. เรื่องลี้ลับของจังหวัดต่างๆ 1 

3. ค่านิยมของคนไทย 1 

4. การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อดิจิทัล 1 

5. การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย 1 

6. การศึกษาท่ีต่อยอด 1 

7. การรักษ์โลก 1 

8. การท่องเที่ยวไทย 1 

 

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. ควรจัดโครงการในช่วงหลังการสอบกลางภาค ไม่ควรจัดช่วงใกล้เวลาสอบปลายภาค 1 

2. สถานที่ในการจัดโครงการควรกว้างกว่านี้ 1 

3. การลงทะเบียนต้องการให้เป็นการแสกนบาร์โค้ดเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 1 

4. ควรชี้แจงรายละเอียดในการจัดนิทรรศการให้ชัดเจน 1 

5. อุปกรณ์ที่ใช้จัดนิทรรศการควรได้เร็วกว่านี้ 1 

 


