
บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนา

นิสิตในด้านวินัยนิสิต กฎระเบียบ และเพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและต่อสังคมให้กับนิสิต ซี่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ

โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย จ านวน 4,780 คน และภาคปฏิบัติจ านวน 2,271 คน  

รูปแบบการจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการบรรยายพิเศษซึ่งจะเป็นการบรรยายพิเศษในชั้น
เรียนโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวินัย และส่วนของการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยภาคสนามโดย
วิทยากร โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดสรร
ช่วงเวลาให้กับท่านวิทยากร  

2. วิทยากร 
1. วิทยากรภาคบรรยาย  

โดย พันตรีเสรี  ทองคู่ ต าแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตรายการและประชาสัมพันธ์  
งานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกท่ี 3 

2. วิทยากรภาคสนาม  
โดย ร้อยเอกชนันพัฒน์  ค าอ่าง ต าแหน่งครูวิชาผสมเหล่า  
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 34 

3.  งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จ านวนเงิน  90,000  บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง              จ านวนเงิน  89,930  บาท 

4.  สรุปผลโครงการจากแบบสอบถามออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ โดยภาพรวม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
74.94) เป็นนิสิตที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ร้อยละ 99.54) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 77.71) และเป็นนิสิตคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ร้อยละ 39.21) ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1. ด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม การอ านวยความสะดวกและการบริการของกองการศึกษาทั่วไป 
รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม สถานที่ในการ



ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกรายการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.64, 3.65, 3.67, 3.65, 3.93 และ 3.59) ตามล าดับ 

2. ด้านความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ โครงการการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับ
ความคาดหวังในการพัฒนาวินัยนิสิต หลังการรับฟังบรรยาย นิสิตเกิดความตระหนักในเรื่องของความมีวินัย และสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หลังการรับฟังบรรยาย นิสิตเห็นประโยชน์ของการด าเนินโครงการการพัฒนาวินัยนิสิต การ
ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาวินัย เป็นแนวทางน าไปสู่การด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  และวิธีการถ่ายทอด
เนื้อหาของวิทยากรชัดเจน ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ  อยู่ในระดับมากทุกรายการ (ค่าเฉลี่ย 3.78, 
3.81, 3.79, 3.83 และ 3.78) ตามล าดับ 
 3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) ส าหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ พบว่า นิสิตมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ควรจัดขึ้นใน ปีต่อๆ ไป (ความถ่ี 62 คน) 
รองลงมา คือ ได้รับข้อคิดเรื่องวินัยมากมายที่เป็นประโยชน์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (ความถ่ี 39) และมีความเห็น
ว่าเป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิตมีวินัยคิดได้ ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ไม่ทุจริต ซื่อสัตย์ (ความถ่ี 16) 

ส าหรับความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของนิสิตที่ประสงค์ ให้กองการศึกษาทั่ ว ไป                    
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด พบว่านิสิตมีความต้องการให้กองการศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม
ในลักษณะนี้ต่อไปเพราะเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้นิสิตปฏิบัติตาม และเป็นส่วนหนึ่งที่บ่มเพาะนิสิตให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ (ความถ่ี 58 คน) รองลงมาคือ ต้องการให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนความคิดในเรื่องของวินัย ฝึกสร้างวินัยในตัวเองให้
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน (ความถี่ 35 คน) และต้องการให้จัดอีกเพราะปัจจุบันมีค่านิยมผิดๆ เยอะมาก ซึ่งต้องการให้ผู้มี
ความรู้ มาให้ความรู้และแนะวิธีแก้ไข และต้องการให้เอาคนจริงๆ มาให้ข้อมูล ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือ เพราะประสบการณ์กับ
บทความมันเทียบกันไม่ได้ (ความถ่ี 10 คน)  
  ส าหรับความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของนิสิตที่ประสงค์ให้กองการศึกษาทั่วไปจัดโครงการ / 
กิจกรรมในประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่านิสิตมีความต้องการให้จัดโครงการในประเด็นเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตที่มีความสุข แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและสังคมแห่งการด ารงชีวิต (ความถี่ 35 คน) รองลงมาคือ การท างานใน
ยุค 4.0 และการพัฒนาบุคลิกภาพ (ความถ่ี 20 คน) และการประกอบอาชีพหลังศึกษาจบ (ความถ่ี 9 คน)   
 ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ พบว่า นิสิตต้องการให้มีอาหารว่างและขนมแจก (ความถี่ 12 
คน) รองลงมาคือ ต้องการให้มีกิจกรรมที่สนุกๆ ไม่น่าเบื่อ (ความถี่ 10 คน) และเห็นว่าไม่ควรอบรมโดยมีนิสิตปริมาณ
มาก ควรแบ่งระยะเวลาในการอบรมหลายๆ รอบ (ความถ่ี 7 คน) 
 ทั้งนี้กองการศึกษาทั่วไป จักได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน การจัด
โครงการภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการและการบริหารจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปต่อไป 
 

................................................................................ ............................... 
 
 
 



สรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนานิสิตในด้านวินัยนิสิต กฎระเบียบ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและต่อสังคมให้กับนิสิต   

ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   ภาคบรรยาย  จ านวน  4,780  คน 

                                                          ภาคปฏิบตัิ    จ านวน  2,271  คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ 1. บรรยายพิเศษในชั้นเรียนโดยวิทยากรเพื่อพัฒนาวินัยนิสิต 

                                                    2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยภาคสนามโดยวิทยากร 

งบประมาณด าเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน 90,000 บาท 

    งบประมาณท่ีใช้จริง    จ านวนเงิน 89,930 บาท 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  ด้านคุณภาพ นิสิตเกิดความตระหนักในเรื่องของความมีวินัย และสามารถน าไปปรับใช้ 

                            ในชีวิตประจ าวัน 

  ด้านเวลา          สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน        สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 99.92 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 96 22.27 

หญิง 323 74.94 

เพศทางเลือก 12 2.78 

รวม 431 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 74.94 และเพศ

ชาย จ านวน 96  คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 

ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 1 0.23 

ผู้ช่วยสอน 1 0.23 

นิสิต 429 99.54 

รวม 431 100.00 

 
จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตมากที่สุด จ านวน  429 คน คิดเป็นร้อยละ 

99.54 และรองลงมาคือ อาจารย์และผู้ช่วยสอน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23          
 
 
 
 
 
 



 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 247 57.71 

ชั้นปีที่ 2 153 35.75 

ชั้นปีที่ 3 24 5.61 

ตั้งแต่ชั้นปีที ่4 ขึ้นไป 2 0.47 

ไม่ระบุ 2 0.47 

รวม 428 100.00 
 

จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน  247 คน คิดเป็นร้อยละ

57.71 และรองลงมาคือ อาจารย์และผู้ช่วยสอน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 

 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 6 1.39 

คณะบริหารธุรกิจ ฯ 169 39.21 

คณะเภสัชศาสตร์  5 1.16 

คณะมนุษยศาสตร์  5 1.16 

คณะวิทยาศาสตร์  10 2.32 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 6.73 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 3.25 

คณะศึกษาศาสตร์  80 18.56 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  38 8.82 

คณะสหเวชศาสตร์ 1 0.23 

คณะสังคมศาสตร์ 40 9.28 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 34 7.89 



สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 

รวม 431 100.00 

 
 
 

จากตาราง 4 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มากที่สุดคือ นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21 รองลงมา           
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 และน้อยที่สุดคือ คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 1 คน       
คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

นเรศวร 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 ในภาพรวม 

          ทั้งหมดของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

รายการ (X  )  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 3.69 0.85 มาก 

2. ความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ โครงการการพัฒนา

วินัยนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.80 0.83 มาก 

ภาพรวมทุกด้านของการจัดโครงการ 3.74 0.84 มาก 

 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับมาก ( x = 3.74)    

 



 

 

 

 

 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต ด้านการบริหาร 

           จัดการที่มีต่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

           มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. 
ความพึง
พอใจ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม 3.64 0.86 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการของกองการศึกษาทั่วไป 3.65 0.84 มาก 
3. รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.67 0.85 มาก 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.65 0.87 มาก 
5. สถานที่ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.93 0.81 มาก 
6. เอกสารและสื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 3.59 0.89 มาก 

รวม 3.69 0.85 มาก 
 

จากตาราง 6 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านการบริหารจัดการที่มีต่อด้านการบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  อยู่ในระดับมาก              

( x =3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสิตมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการด าเนินโครงการมีความ

เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) และรองลงมาคือ รูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม                 

( x = 3.67) และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ เอกสารและสื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม            

( x = 3.59) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ด้านความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ โครงการการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

           ต่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. 
ความพึง
พอใจ 

ด้านความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ โครงการการพัฒนาวินัยนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวังใน

การพัฒนาวินัยนิสิต 
3.78 0.82 มาก 

2. หลังการรับฟังบรรยาย นิสิตเกิดความตระหนักในเรื่องของความมี
วินัย และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.81 0.81 มาก 

3. หลังการรับฟังบรรยาย นิสิตเห็นประโยชน์ของการด าเนินโครงการ
การพัฒนาวินัยนิสิต 

3.79 0.85 มาก 

4. การได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาวินัย เป็นแนวทางน าไปสู่การด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.83 0.81 มาก 

5. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม
และเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ 

3.78 0.87 มาก 

รวม 3.80 0.83 มาก 

 

จากตาราง 7 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  อยู่ในระดับความคิดเห็น/ความ       

พึงพอใจมาก ( x = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาวินัย เป็นแนวทางน าไปสู่การ

ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มาก ( x = 3.83) รองลงมาคือ นิสิตเกิดความ

ตระหนักในเรื่องของความมีวินัย และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ภายหลังการรับฟังการบรรยาย ( x = 3.79) 
และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง    
ในการพัฒนาวินัยนิสิต และวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ       

( x = 3.78) 
 



 
 
 
 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต 

           ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต  

       ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

รายการ  X    S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

ความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ 3.72 0.84 มาก 

 

จากตาราง 8 สรุปได้ว่านิสิตมีระดับความพึงพอใจต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

วินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับมาก ( x = 3.72)  

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. เป็นโครงการที่ดี ควรจัดขึ้นในปีต่อๆ ไป 62 

2. ควรจัดต่อไปเพราะได้รับข้อคิดเรื่องวินัยมากมายที่เป็นประโยชน์และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

39 

3. ส่งเสริมให้นิสิตมีวินัยคิดได้ ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ไม่ทุจริต ซื่อสัตย์ 16 

4. ท าให้นิสิตได้เรียนรู้และตระหนักถึงความมีวินัยในตนเองมากข้ึน 5 

5. เป็นโครงการที่ดีแต่ควรมีสื่อและการจัดการที่เป็นรูปแบบที่ดีมากกว่านี้ 3 

 

3.2 ท่านมีความประสงค์ให้กองการศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. ต้องการให้จัดอีก เพราะเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้นิสิตปฏิบัติตาม และเป็นส่วน

หนึ่งที่บ่มเพาะนิสิตให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 

58 

2. ต้องการให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนความคิดในเรื่องของวินัย ฝึกสร้างวินัยในตัวเองให้ดี 35 



ล าดับที ่ ความคิดเห็น ความถี่ 

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3. ต้องการให้จัดอีกเพราะปัจจุบันมีค่านิยมผิดๆ เยอะมาก ซึ่งต้องการให้ผู้มีความรู้    

มาให้ความรู้และแนะวิธีแก้ไข และต้องการให้เอาคนจริงๆ มาให้ข้อมูล ไม่ใช่แค่

ตัวหนังสือ เพราะประสบการณ์กับบทความมันเทียบกันไม่ได้ 

10 

4. ต้องการให้จัดอีกเพราะพ่ีทหารพูดเข้าใจง่าย มีกิจกรรมและเนื้อหาที่น่าสนใจ 5 

 
3.3 ท่านต้องการให้กองการศึกษาทั่วไปจัดโครงการ / กิจกรรมในประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. การใช้ชีวิตที่มีความสุข แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและสังคมแห่งการด ารงชีวิต 35 

2. การท างานในยุค 4.0 และการพัฒนาบุคลิกภาพ 20 

3. การประกอบอาชีพหลังศึกษาจบ 9 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 8 

5. เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 7 

6. การสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 5 

7. การฝึกอบรมกู้ชีพเบื้องต้น CPR 3 

8. ดนตรี และกีฬา 2 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. ควรมีอาหารว่างและขนมแจก 12 

2. ต้องการให้มีกิจกรรมที่สนุกๆ ไม่น่าเบื่อ 10 

3. ไม่ควรอบรมโดยมีนิสิตปริมาณมาก ควรแบ่งระยะเวลาในการอบรมหลายๆ รอบ 7 

4. การจัดการควรเป็นระบบมากกว่านี้ 5 

5. ห้องพระราชทานปริญญาบัตรควรเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่ เนื่องจากสีไม่ชัดเจน 3 

 

  



ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ภาคบรรยาย 
วันที่ 10 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
  
  
  



 



ภาคปฏิบัติ 

วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

  



 


