


รายงานการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ด าเนินโครงการผ่าน Page Facebook : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ กองบริการการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. เพ่ือนิสิตจะได้เตรียมความพร้อมในการเรียนในแต่ละรายวิชา 
4. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนทั้งสิ้น 2,605 คน ผ่าน Page Facebook : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ 

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ What to learn, how to learn, what to appreciate in GE 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
งบประมาณด าเนินการ   

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน  12,000  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้จริง  จ านวน  11,255  บาท 
  



รายงานการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ด าเนินโครงการผ่าน Page Facebook : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปี 1 422 68.62 
ชั้นปี 2 187 30.41 
ชั้นปี 3 2 0.33 

ตั้งแต่ปี 4 ขึ้นไป 3 0.49 
ไม่ระบุ 1 0.16 
รวม 615 100.00 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปี 1 จ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 68.62 
รองลงมา คือ นิสิตชั้นปี 2 จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41 และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุชั้นปี จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.16 

 

 
 
 
 
 

422

187 2 3 1

ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ตั้งแต่ปี 4 ขึ้นไป ไม่ระบุ



ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ 
คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 0.16 
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 2.28 
คณะแพทยศาสตร์ 72 11.71 
คณะเภสัชศาสตร์ 5 0.81 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 9.76 
คณะสหเวชศาสตร์ 19 3.09 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 58 9.43 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 3.74 

คณะวิทยาศาสตร์ 90 14.63 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 3.58 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 5 0.81 
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 15 2.44 

คณะสังคมศาสตร์ 38 6.18 
คณะนิติศาสตร์ 31 5.04 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 97 15.77 
คณะมนุษยศาสตร์ 23 3.74 
คณะศึกษาศาสตร์ 42 6.83 

รวม 615 100.00 
จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสาร จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.63 และน้อยที่สุด คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 
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ส่วนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert น ามา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ย
มาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล 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 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

ประเด็นค าถาม X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.40 0.647 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 0.721 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งโครงการ 4.36 0.684 มากที่สุด 

 

จากตาราง 3 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ในภาพรวมทั้งโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.36) 
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ปีการศึกษา 2565 

ประเด็นค าถาม X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
1. หลังจากนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในวิชา

ศึกษาทั่วไปเพียงใด 
4.34 0.637 มากที่สุด 

2. เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ 

4.42 0.640 มากที่สุด 

3. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิตมีความ
สนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

4.43 0.662 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.40 0.647 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ ของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.40) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิต



มีความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไปมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.43) 
รองลงมา คือ เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.42) และน้อยที่สุด คือ หลังจากนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาศึกษาท่ัวไปเพียงใด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.34) 
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชา 
ศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

ประเด็นค าถาม X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. การน าเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจและเหมาะสม 4.36 0.694 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ 4.27 0.745 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 0.721 มากที่สุด 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 
4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจและ
เหมาะสมมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.36) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของวัน – เวลาใน
การจัดโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.27) 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1.นิสิตต้องการให้งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการ / กิจกรรมในเรื่องใดอีกบ้าง 
ความคิดเห็น ความถี่ 

กิจกรรมเกี่ยวกับการแนะน ารายวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปว่าในแต่ละรายวิชา หมวดวิชามีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไรบ้าง เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจรายวิชามากยิ่งขึ้น 

30 

การใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 9 
โครงการด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 
จัดกิจกรรมเรื่องเก่ียวกับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เห็นถึงความส าคัญเเละเข้าใจมากยิ่งขึ้น 4 
การจัดการชีวิต 3 
กิจกรรมแนะน ารายวิชาเลือกเสรี 3 
ความรู้เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 3 
ดนตรีสากล กิจกรรมดนตรี 3 
เรื่องการอยู่รวมกันทางความหลากหลายทางเพศ 3 
แนะแนวทางในการไปต่อยอดของแต่ละสายอาชีพในคณะต่าง ๆ 3 
ด้านการน าไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข 3 
เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างไรให้มีความสุข 2 
แนะน าชมรม 2 
จริงๆชอบแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ง่ายดีค่ะ 2 
การแนะน าภาษาและวิชาชีพต่าง ๆ 2 



ความคิดเห็น ความถี่ 
การวางแผนหลังจบการศึกษา 2 
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้มีความรู้และความสนุกขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ 2 
กิจกรรมการตลาดและการลงทุนในเงินดิจิตอล 1 
กิจกรรมประกวดดาวเดือน  1 
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่นิสิตจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ 1 

 
2.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็น ความถี่ 
อาจารย์บรรยายดีมากค่ะ สนุก เข้าใจง่าย น่าสนใจ 4 
ท าให้กระชับขึ้น บางตอนน่าเบื่อ 3 
มีบ้างท่ีเสียงวิดีโอท าให้เสียงของอาจารย์เบาหรือเสียงอาจารย์กับเสียงวิดีโอซ้อนกัน ท าให้ไม่ได้ยิน
เสียงอาจารย์เล็กน้อย 

3 

ควรจัดโครงการนี้ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน 1 
อยากให้การประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ค่ะ เช่น ให้คณะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ มีนิสิตอีกหลาย
คนที่ยังไม่ทราบแต่อยากเข้าร่วมค่ะ 

1 

อยากให้บางรายวิชารับจ านวนนิสิตเพ่ิมข้ึน  1 
อยากให้มีกิจกรรมรูปแบบนี้ต่อไปในทุก ๆ ปี 1 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาต่าง ๆ ร่วมสนุกเฮฮา 1 
จัดกิจกรรมส าหรับนิสิต กยศ. เพ่ือให้ได้ร่่่่่วมกิจกรรมและได้ชม.จิตอาสา 1 

 


