
สรุปผลการประเมินโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป                     

(GE. Appreciation Day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560  

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561   

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ชื่อโครงการ โครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day)  
                     ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นิสิตใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานร่วมกัน 

                     การเสียสละเวลา ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและเป็นมีประโยชน์ต่อสังคม 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

3. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับอาจารย์ผู้สอน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนทั้งสิ้น 1,549 คน แบ่งเป็นนิสิตจ านวน 1,523 คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

                    อาจารย์ ผู้สอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากร จ านวน 26 คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ น าเสนอผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในรูปแบบของ ไวนิล
น าเสนอผลงาน การแสดงละครเวทีและการน าเสนอผลการเรียนรู้ในรายวิชาด้านบนเวที 

งบประมาณด าเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน 70,000 บาท 

    งบประมาณท่ีใช้จริง    จ านวน 70,000 บาท 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  ด้านคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 

                                    และมีความพร้อมของการบริหารจัดการข้อมูล/จัดระบบข้อมูล ร้อยละ 90 

                                               2. จ านวนนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกถึงความ 

                                               รอบรู ้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รักตนเอง สู่การเป็น World Citizen  

                                    ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชื่นชน และประเทศชาต ิ

  ด้านเวลา           สามารถด าเนนิโครงการได้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน       สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 

 



สรุปผลความพึงพอใจโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day)  

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560  
วันพฤหัสบดีที่  19  เมษายน 2561 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 122 23.24 

หญิง 403 76.76 

รวม 525 100.00 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76         

และเพศชาย จ านวน 122  คน คิดเป็นร้อยละ 23.24  

ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 262 49.90 

ชั้นปีที่ 2 258 49.14 

ชั้นปีที่ 3 4 0.76 

ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 1 0.19 

รวม 525 100.00 

 
จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน  262 คน      

คิดเป็นร้อยละ 49.90 และ นิสิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 258 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.14 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 

 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 17 3.24 

คณะทันตแพทยศาสตร์  11 2.10 

คณะนิติศาสตร ์ 4 0.76 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  20 3.81 

คณะพยาบาลศาสตร์  27 5.14 

คณะเภสัชศาสตร์  46 8.76 

คณะมนุษยศาสตร์  50 9.52 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 4.76 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 2.86 

คณะศึกษาศาสตร์  16 3.05 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  102 19.43 

คณะสหเวชศาสตร์ 10 1.90 

คณะสังคมศาสตร์ 39 7.43 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 4.76 

ไม่ระบุ 118 22.48 

รวม 525 100.00 

 

จากตาราง 3 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป                      
(GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 มากที่สุดคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52          
และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76 
  



 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตใน

รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล 

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 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

           (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 

รายการ x  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.06 0.66 มาก 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.90 0.78 มาก 

ภาพรวมทุกด้านของการจัดโครงการ 3.98 0.72 มาก 

 

 จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอน

และนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ใน

ระดับมาก ( x = 3.98)    
 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษา 

           ทั่วไป (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

รายการ x  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
1. เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ 

4.09 0.64 มาก 



รายการ x  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานของนิสิต  
   (GE. Appreciation day) ภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ 

4.04 0.66 มาก 

3. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก 

4.06 0.69 มาก 

รวม 3.98 0.72 มาก 
 

 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day) ภาคเรียน
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก ( x =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เนื้อหาและ
สาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับมาก               
( x = 4.09) และรองลงมาคือ การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก        
( x = 4.06) และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานของ
นิสิต (GE. Appreciation day) ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ( x = 4.04) 
 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อการเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงาน 

 ของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย 

 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

รายการ x  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ 3.77 0.83 มาก 
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 3.98 0.78 มาก 
3. ความพึงพอใจในขั้นตอนการลงทะเบียน 4.04 0.75 มาก 
4. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน 

เหมาะสม 3.75 0.81 มาก 

5. การอ านวยความสะดวกและการบริการของกอง
การศึกษาท่ัวไป 

3.94 0.76 มาก 

6. รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 3.90 0.75 มาก 

รวม 3.90 0.78 มาก 
 

 

 



จากตาราง 6 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน          
และสิ่งอ านวยความสะดวก หลังจากได้เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป            
(GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก 

( x = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในขั้นตอนการลงทะเบียน มีระดับความคิดเห็น/ความ

พึงพอใจที่มาก ( x = 4.04) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ ( x = 3.98) และระดับ
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม              

( x = 3.77) 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

3.1 นิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการน าเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป               

(GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1 เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงผลงาน 86 

2 เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้จริง และได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

40 

3 ได้รับความรู้เพ่ิมจากการเรียนในห้องเรียน และการน าเสนองานมีความน่าสนใจ 33 

 

3.2 นิสิตต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1 ควรจัดต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับนิสิต สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

140 

2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการท างานเป็นทีม ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

85 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่หลากหลาย ผลงานของนิสิตมีความน่าสนใจ 

น าเสนอเข้าใจง่าย 

69 

 

  



3.3 นิสิตต้องการให้กองการศึกษาทั่วไปจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อใด 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1 การลดภาวะโลกร้อนและพลังงานทดแทน 1 

2 การท าธุรกิจในวัยรุ่น 1 

3 ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 1 

4 เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 

5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 1 

 

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1 ควรจัดโครงการในช่วงหลังการสอบกลางภาค ไม่ควรจัดช่วงใกล้เวลาสอบปลายภาค 5 

2 ควรมีกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  4 

3 ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 3 

 


