
บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
..........................................................................................................................  

โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติตนและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และเพ่ือให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,397 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 คน วิทยากร
พิเศษ 2 คน นักวิชาการศึกษาแต่ละคณะ 17 คน  บุคลากรกองการศึกษาทั่วไป 16 คน และนิสิต 4 ,360 คน โดย
นิสิตแบ่งออกเป็น 3 รอบๆ ละ 3 ชั่วโมง 

รูปแบบการจัดโครงการ ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาและการเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ตอบข้อซักถาม และการร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยวิทยากรผู้บรรยาย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ 
มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ “What to learn, how to 
learn, what to appreciate in GE” และรองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ า
มหาวิทยาลัยด้านกิจการทั่วไป และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา บรรยายใน
หัวข้อ “GE : ทางสู่ความสุขและความส าเร็จในศตวรรษนี้” 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ โดยภาพรวม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 70.72) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 99.04) และเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 13.67) ส าหรับความ
คิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88)              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ ได้รับจากโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.94)              
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไปก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) เนื้อหาและสาระส าคัญที่
ได้จากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้  อยู่ในระดับมาก       (ค่าเฉลี่ย 4.11) 
ส าหรับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิตมีความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และวิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็น พบว่า การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ความเหมาะสม     
ของวัน – เวลา ความเหมาะสมของสถานที่ และความเหมาะสมในขั้นตอนในการจัดโครงการ ความรู้ที่ได้รับจาก
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์           
เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากทุกรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.08 3.59 4.06 3.94 3.98 และ 4.11) 
ตามล าดับ  



3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) ส าหรับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ พบว่า ประทับใจวิทยากรที่บรรยายได้สนุก ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เนื้อหา
สาระในการบรรยายมีประโยชน์ ใช้สื่อในการบรรยายได้ดีมาก ท าให้นิสิตตั้งใจฟังและไม่ง่วง (ความถี่ 478 คน) 
รองลงมา คือ เป็นโครงการที่ดีท าให้มีความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้น (ความถี่ 390 คน) และเป็น
โครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง (ความถี่ 275 คน) 

นอกจากนี้ นิสิตยังได้แสดงความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อนิสิตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป และมีประโยชน์
ในการศึกษาต่อไป สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ วิทยากรบรรยายได้ดี ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจใน
สภาพปัญหาของปัจจุบันจึงสามารถถ่ายทอดออกไปสู่นิสิตได้อย่างดียิ่ง (ความถ่ี 1,494 คน) 

ส าหรับความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการของนิสิตที่ให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมใน
ประเด็นใด พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนให้ส าเร็จและการใช้ชีวิต          
ในรั้วมหาวิทยาลัยมากที่สุด (ความถี่ 75 คน) รองลงมาคือ กิจกรรมที่สนุกๆ เช่น คอนเสิร์ต กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เพ่ือผ่อนคลายความเครียด (ความถึ่ 50 คน) และเรื่องทรานสคริปกิจกรรมและกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ความถ่ี 46 คน) 

ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า อากาศภายในห้อง         
ไม่ถ่ายเท ความเย็นของเครื่องปรับอากาศยังไม่เพียงพอ เก้าอ้ีจัดชิดกันจนเกินไป (ความถี่ 45 คน) ไม่ควรจัดในวัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันที่จัดไม่ควรซ้ ากับกิจกรรมอ่ืนๆ และควรจัดในระยะเวลาที่สั้น เนื้อหาเข้าใจง่าย (ความถี่       
40 คน) 

ทั้งนี้ กองการศึกษาทั่วไป จักได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานใน
ปีการศึกษา 2560 เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการและการบริหารจัดการการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปต่อไป 

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

 

  



สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 20 - 21 สงิหาคม 2559   

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                    2. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
                     3. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
สถานที่จัดโครงการ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 4,397 คน แบ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 คน วิทยากรพิเศษ 2 คน  

นักวิชาการศึกษาแต่ละคณะ 17 คน  บุคลากรกองการศึกษาท่ัวไป 16 คน  
และนิสิต 4,360 คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ บรรยายโดยวิทยากร  
วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หัวข้อบรรยาย What to learn, how to learn, what to appreciate in GE  
วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง 
หัวข้อบรรยาย GE : ทางสู่ความสุขและความส าเร็จในศตวรรษนี้ 
งบประมาณด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน 175,000 บาท 
                               งบประมาณที่ใช้จริง          จ านวนเงิน 169,010 บาท 
ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 
  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 
  ด้านเวลา สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ด้านต้นทุน สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 96.57 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 1,107 28.86 
หญิง 2,713 70.72 
ไม่ระบุเพศ 16 0.42 

รวมทั้งหมด 3,836 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 2,713 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72  
และเพศชาย จ านวน 1,107  คน คิดเป็นร้อยละ 28.86 
 
ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปี 1 3,798 99.04 
ปี 2 3 0.08 
ตั้งแต่ปี 4 ขึ้นไป 7 0.18 
ไม่ระบุชั้นปี 28 0.70 

รวมทั้งหมด 3,836 100.00 
 

จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน  3,798 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.04 รองลงมาคือ ไม่ระบุชั้นปี จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.70  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.18 และชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 
คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 215 5.61 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 46 1.20 
คณะนิติศาสตร์ 185 4.83 
คณะบริหารธุรกิจฯ 396 10.33 
คณะพยาบาลศาสตร์ 102 2.66 
คณะแพทยศาสตร์ 97 2.53 
คณะเภสัชศาสตร์ 117 3.05 
คณะมนุษยศาสตร์ 247 6.44 
คณะวิทยาศาสตร์ 524 13.67 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 214 5.58 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 494 12.88 
คณะศึกษาศาสตร์ 196 5.11 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 142 3.70 
คณะสหเวชศาสตร์ 228 5.95 
คณะสังคมศาสตร์ 253 6.60 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 169 4.41 
วิทยาลัยนานาชาติ 85 2.22 
ไม่ระบุคณะ 126 3.23 

รวมทั้งหมด 3,836 100.00 
 

จากตาราง 3 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 
มากที่สุดคือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67 รองลงมาได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88 และน้อยที่สุดคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.20 
  



ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559      
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert น ามาวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ย
มาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล 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/ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
           ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา  2559 

รายการ (X  )  S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 3.94 1.37 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.96 1.22 มาก 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 3.74 0.82 มาก 

ภาพรวมทั้งหมดของโครงการ 3.88 1.13 มาก 
 
 จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา  2559 ในระดับมาก ( x = 3.88)    
  



ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
           ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
           ประจ าปีการศึกษา  2559 

รายการ  X   S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป
ก่อน เข้าร่วมโครงการเพียงใด 

3.24 0.96 ปานกลาง 

1.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป
หลัง เข้าร่วมโครงการเพียงใด 

4.13 1.69 มาก 

1.3 เนื้อหาและสาระส าคัญที่ได้จากโครงการ             
มีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.11 0.72 มาก 

1.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิต
มีความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

4.10 0.78 มาก 

1.5 วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตในการเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

4.10 2.66 มาก 

รวม 3.94 1.36 มาก 
 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านความรู้และประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ มาก ( x =3.94) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรและนิสิตมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป หลัง เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13)  และรองลงมาคือ เนื้อหาและ
สาระส าคัญที่ได้จากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้  ( x = 4.11) และระดับ
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป ก่อน เข้าร่วมโครงการ    
( x = 3.24) 
  



ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
           ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีต่อเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใน 
           รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา  2559 

รายการ  X    S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

4.08 1.19 มาก 

2.2 ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ 3.59 1.02 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ 4.06 0.82 มาก 
2.4 ความเหมาะสมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ 3.94 0.80 มาก 
2.5 ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม 
3.98 1.73 มาก 

2.6 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น
อย่างดี 

4.11 1.73 มาก 

รวม 3.96 1.22 มาก 
 

จากตาราง 6 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก หลังจากได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
2559 อยู่ในระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก ( x = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพร้อมของสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็น/ความ     
พึงพอใจที่มากที่สุด ( x = 4.11) รองลงมาคือ การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ( x = 4.08) 
และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของวัน – เวลาในการจัดโครงการ               (
x = 3.59) 
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
           ในความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษา 
           ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

รายการ  X    S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
ความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ 3.74 0.82 มาก 

 



จากตาราง 7 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับระดับความพึงพอใจต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( x = 3.74)  
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
1. ประทับใจท่านวิทยากร บรรยายได้สนุก ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เนื้อหาสาระในการ

บรรยายมีประโยชน์ ใช้สื่อในการบรรยายได้ดีมากท าให้นิสิตตั้งใจฟังและไม่ง่วง 
478 

2. เป็นโครงการที่ดีท าให้มีความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้น 390 

3. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง 275 

4. ต้องการให้มีการจัดอบรมให้กับรุ่นน้องต่อไป เพราะฟังแล้วได้รับความรู้ และมีความ
เข้าใจมากข้ึน 

115 

5. เป็นการแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่สอดแทรกทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

68 

 
3.2 ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
ความต้องการ เหตุผล ความถี่ 

ต้องการ 1. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนิสิตเป็นอย่างมาก  
2. นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป และมี

ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป  
3. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4. วิทยากรบรรยายได้ดี ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจในสภาพปัญหาของ

ปัจจุบันจึงสามารถถ่ายทอดออกไปสู่นิสิตได้อย่างดียิ่ง 
 

1,494 

ไม่ต้องการ 1. ไม่ต้องการให้จัดตรงกับวันหยุดเพราะกิจกรรมเยอะแล้ว 
2. ควรจัดรวมกับ Beginning Camp 
3. ระยะเวลาในการจัดนานเกินไป 

153 

  
3.3  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมในประเด็นใด 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
1. หลักการเรียนให้ส าเร็จและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 75 

2. กิจกรรมที่สนุกๆ เช่น คอนเสิร์ต กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด 

50 

3. ทรานสคริปกิจกรรมและกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 46 

4. การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา 37 



ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
5. แนะแนววิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่าแต่ละวิชาเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถเลือก

บางรายวิชาที่สนใจได้มากข้ึน 
32 

6. อุดมศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 24 

7. กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา 20 

8. วิธีการลงทะเบียนเรียน 16 

9. ความรักในวัยเรียนหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 13 

10. สื่อโซเชี่ยล เทคโนโลยี ความเป็นไปของโลก 14 

11. การแชร์ประสบการณ์เก่ียวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เรียน 10 

12. ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ความส าเร็จในชีวิต 8 

13. แนะน าอาชีพที่หลากหลายในอนาคต และการสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่บนโลกร่วม
สังคม 

8 

14. เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 5 

15. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 1 

 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 

1. อากาศภายในห้องไม่ถ่ายเท แอร์ควรเปิดให้เย็นกว่านี้ เก้าอ้ีจัดชิดกันจนเกินไป 45 

2. ไม่ควรจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันที่จัดไม่ควรซ้ ากับกิจกรรมอื่น ๆ และควรจัดใน
ระยะเวลาที่สั้น เนื้อหาเข้าใจง่าย 

40 

3. เพ่ิมขนมเบรก ขนมเบรกน้อยเกินไป และควรมีน้ าดื่มบริการให้กับนิสิตด้วย หรือ
อาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวกล่อง  

32 

4. วิทยากรบรรยายได้ดี อยากให้อาจารย์บรรยายนานกว่านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ พูดดีมากๆ อยากให้มาอีก 

29 

5. ควรปรับจอโปรเจคเตอร์ใช้ชัดเจนกว่านี้และควรเพ่ิมจอด้านข้าง 15 

6. ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการเข้าไป เพ่ือดึงดูดความสนใจของนิสิต และควรมีช่วงพัก
เบรก 

11 

7. ควรแนะน าแต่ละรายวิชา และมีคู่มือหรือหนังสือแนะน ารายวิชา 9 

8. รูปแบบการน าเสนอควรเป็นอะไรที่ง่ายต่อการเข้าใจ 5 

9. นิสิตควรที่จะเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ตามความสมัครใจ 2 

 
 



 
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    

   
 

  
                   

   
 
 
  

 
 
 
 
 

  
   
  



 
 
 


