สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

กองบริการการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น 3,777 คน แบ่งเป็นอาจารย์ จานวน 11 คน และนิสิต จานวน 3,766 คน
กิจกรรมและเนื้อหาที่ดาเนินงานโครงการ บรรยายโดยวิทยากร
วิทยากรโดย

ดร.พระรุ่งเรือง ปภัสโร จากวัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร

หัวข้อบรรยาย พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
วิทยากรโดย

นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวข้อบรรยาย Digital Skill สาหรับการใช้ชวี ิตในมหาวิทยาลัย
งบประมาณดาเนินการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวนเงิน 95,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จริง

จานวนเงิน 95,000 บาท

ความสาเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
ด้านปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้านคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก

ด้านเวลา

สามารถดาเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ด้านต้นทุน

สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามที่กาหนดไว้ ร้อยละ 100

รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย

จานวน (คน)
828

ร้อยละ
27.30

หญิง

2,205

72.70

รวมทั้งหมด

3,033

100.00

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 2,205 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70
และเพศชาย จานวน 828 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี
ปี 1

จานวน (คน)
3,033

ร้อยละ
100.00

รวมทั้งหมด

3,033

100.00

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด จานวน 3,033 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00

ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามคณะ
คณะ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

จานวน (คน)
160

ร้อยละ
5.27

คณะทันตแพทยศาสตร์

5

0.16

คณะนิติศาสตร์

160

5.27

คณะบริหารธุรกิจฯ

344

11.34

คณะพยาบาลศาสตร์

128

4.22

คณะแพทยศาสตร์

52

1.72

คณะเภสัชศาสตร์

97

3.20

คณะมนุษยศาสตร์

171

5.64

คณะวิทยาศาสตร์

370

12.20

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

184

6.07

คณะวิศวกรรมศาสตร์

327

10.78

คณะศึกษาศาสตร์

363

11.97

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

101

3.33

คณะสหเวชศาสตร์

137

4.52

คณะสังคมศาสตร์

82

2.70

คณะสาธารณสุขศาสตร์

309

10.19

วิทยาลัยนานาชาติ

43

1.42

3,033

100.00

รวมทั้งหมด

จากตาราง 3 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา
2562 มากที่สุดคือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รองลงมาได้แก่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ จานวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 และน้อยที่สุดคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.16

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert นามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล
ดังนี้
คะแนน 4.21-5.00

หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

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
ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562

(X )

S.D.

1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

3.97

0.83

ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ
มาก

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอานวยความสะดวก

3.93

0.87

มาก

ภาพรวมทั้งหมดของโครงการ

3.95

0.85

มาก

รายการ

จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562 ในระดับมาก ( x = 3.95)

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต
ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษา
ทั่วไปก่อน เข้าร่วมโครงการเพียงใด
1.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษา
ทั่วไปหลัง เข้าร่วมโครงการเพียงใด
1.3 เนื้อหาและสาระสาคัญที่ได้จากโครงการ
มีประโยชน์ในการนาไปใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจาวันได้
1.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้
นิสิตมีความสนใจและเห็นความสาคัญของรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
1.5 วิทยากรตอบคาถามได้ตรงประเด็น และเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตในการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
รวม

(X )

S.D.

ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ

3.88

0.88

มาก

3.98

0.81

มาก

4.03

0.82

มาก

3.97

0.83

มาก

4.00

0.83

มาก

3.97

0.83

มาก

จากตาราง 5 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านความรู้และประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ มาก ( x =3.97)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสิตมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและสาระสาคัญที่ได้จากโครงการมี
ประโยชน์ในการนาไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวันได้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) และรองลงมาคือ
วิทยากรตอบคาถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ( x = 4.00)
และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป ก่อน เข้าร่วม
โครงการ ( x = 3.88)

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอานวยความสะดวก ที่มีต่อเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ

(X )

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 การนาเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและ
3.94
น่าสนใจ
2.2 ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ 3.80

S.D.

ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ

0.84

มาก

0.95

มาก

2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ

4.05

0.86

มาก

2.4 ความพึงพอใจในขั้นตอนการลงทะเบียน

4.01

0.84

มาก

2.5 ความพึงพอใจในเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม

3.87

0.90

มาก

รวม

3.93

0.87

มาก

จากตาราง 6 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
และสิ่งอานวยความสะดวก หลังจากได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา
2562 อยู่ในระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก ( x = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสม
ของสถานที่ ใ นการจั ด โครงการ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น /ความพึ ง พอใจที่ ม ากที่ สุ ด ( x = 4.05) รองลงมาคื อ
ความพึงพอใจในขั้นตอนการลงทะเบียน ( x = 4.01) และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความ
เหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ ( x = 3.80)

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิต
ในความพึงพอใจในภาพรวมในการดาเนินโครงการที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
3. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ความพึงพอใจในภาพรวมในการดาเนินโครงการ

(X )

S.D.

ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ

3.95

0.85

มาก

จากตาราง 7 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับระดับความพึงพอใจต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.95)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
ความคิดเห็น
1.
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์กับนิสิต
2.
เป็นโครงการที่เพิ่มทักษะความรู้ ความคิด แนวทางการใช้ชีวิตของนิสิต
3.
นิสิตเข้าใจในวัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป

ความถี่
642
293
140

2.6 ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด
ความต้องการ
เหตุผล
เพราะเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติม และช่วยให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ความถี่
705

ต้องการ
ไม่ต้องการ

เพราะสามารถนาไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้

455

เพราะช่วยให้นิสิตมีวิธีการในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

357

เนื่องจากกิจกรรมเยอะแล้ว หรืออาจจัดในเวลาราชการ

231

3.3 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมในประเด็นใด
ลาดับที่
ความคิดเห็น
1.
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.
การเรียนอย่างไรให้จบภายในกาหนดและวิธีการเรียนให้มีความสุข
3.
แนะแนววิธีการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ความถี่
120
85
30

1.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ลาดับที่
ความคิดเห็น
1.
ไม่ควรจัดกิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์
2.
ควรมีอาหารว่างแจกนิสิต
3.
ควรมีรถรับ-ส่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
4.
เวลาในการจัดโครงการเช้าเกินไป
5.
ไม่ควรให้นิสิตนั่งกับพื้น

ความถี่
105
45
32
28
20

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

