
ก ำหนดกำร 
โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

วันที่ 15 – 16 สิงหำคม 2558 
ณ ห้องพระรำชทำนปริญญำบัตร อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

----------------------------------------- 
 
วันที่ 15 สิงหำคม 2558  
 นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก ่
รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.10 น. - คณะเกษตรศาสตร ์ฯ 

- คณะวิทยาศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.10 น.   - คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะบริหารธรุกิจ ฯ 

  
รอบเช้ำ  
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา 08.30 – 09.00 น. เปิดโครงการ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สจุินต์  จินายน  อธิการบดมีหาวิทยาลัยนเรศวร 
เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ What to learn, how to learn, what appreciate GE 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เวลา 10.30 – 10.40 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.40 – 12.10 น.  บรรยายในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สนุก และมีความสุข” 

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 
เวลา 12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (วิทยากรและผู้บริหาร) 
  
รอบบ่ำย  
เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา 13.00 – 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ What to learn, how to learn, what appreciate GE 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.40 – 16.10 น. บรรยายในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สนุก และมีความสุข” 

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

วันที่ 15 – 16 สิงหำคม 2558 
ณ ห้องพระรำชทำนปริญญำบัตร อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

----------------------------------------- 
 
วันที่ 16 สิงหำคม 2558  
 นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก ่
รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.10 น. - คณะเภสัชศาสตร ์

- คณะแพทยศาสตร ์
- คณะสาธารณสุขศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะสหเวชศาสตร ์
- คณะทันตแพทยศาสตร ์

รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.10 น.   - คณะศึกษาศาสตร ์ 
- คณะนติิศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร ์
- คณะสังคมศาสตร ์

  
รอบเช้ำ  
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ What to learn, how to learn, what appreciate GE 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เวลา 10.30 – 10.40 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.40 – 12.10 น.  บรรยายในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สนุก และมีความสุข” 

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 
เวลา 12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (วิทยากรและผู้บริหาร) 
  
รอบบ่ำย  
เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร 
เวลา 13.00 – 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ What to learn,how to learn,what appreciate GE 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.40 – 16.10 น. บรรยายในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สนุก และมีความสุข” 

            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 
เวลา 16.10 น. พิธีปิดโครงการ 

 



สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558   

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

                    2. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนและรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

                     3. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

สถานที่จัดโครงการ  ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป บุคลากร และนิสิต จ านวน 2,884 คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ บรรยายโดยวิทยากร  

วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หัวข้อบรรยาย What to learn, how to learn, what appreciate GE  

วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 

หัวข้อบรรยาย เรียนอย่างไรให้สนุก และมีความสุข 

งบประมาณด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 194,600 บาท 

                               งบประมาณที่ใช้จริง         จ านวนเงิน 166,292 บาท 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 

  ด้านเวลา สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 85 

 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 580 26.80 
หญิง 1,582 73.20 
รวม 2,162 100.00 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,582 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20  
และเพศชาย จ านวน 580  คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 

ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิสิต 2,146 99.30 
บุคลากร 3 0.10 
ไม่ระบุ 13 0.60 
รวม 2,162 100.00 

 

จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตมากที่สุด จ านวน  2,146 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.30 รองลงมาได้แก่  บุคลากร จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.10 และไม่ระบุสถานภาพ จ านวน 13 คน       
คิดเป็นร้อยละ 0.60 

 

 

 

 

 



ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 217 10.00 
วิทยาศาสตร์ 96 4.40 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 2.40 
วิศวกรรมศาสตร์ 161 7.40 
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 141 6.50 
เภสัชศาสตร์ 82 3.80 
แพทยศาสตร์ 104 4.80 
สาธารณสุขศาสตร์ 156 7.20 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 165 7.60 
พยาบาลศาสตร์ 88 4.10 
ทันตแพทยศาสตร์ 51 2.40 
สหเวชศาสตร์ 144 6.70 
ศึกษาศาสตร์ 196 9.10 
นิติศาสตร์ 186 8.60 
มนุษยศาสตร์ 145 6.70 
สังคมศาสตร์ 169 7.80 
วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.10 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  1 0.10 
ไม่ระบุ 7 0.30 

รวม 2,162 100.00 

 

จากตารางที่ 3 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
2558 มากท่ีสุดคือ นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 รองลงมาได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 และน้อยที่สุดคือ วิทยาลัย         
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 

 

 

http://www.slsc.nu.ac.th/
http://www.slsc.nu.ac.th/
http://www.slsc.nu.ac.th/


ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ ได้ปรับปรุงจากเกณฑ์ของบุญส่ง นิลแก้ว โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับควรปรับปรุง 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรด้านการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา  2558  
 

รายการ (X  )  S.D. ระดับความเห็น 
1.ด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.1 การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ 2.77 0.426 ดี 
1.2 ความเหมาะสมของกระบวนการและข้ันตอนของการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

2.68 0.481 ดี 

1.3 ความพร้อมของสถานที่/เอกสารในการประกอบการ
บรรยายของวิทยากร 

2.78 0.419 ดี 

1.4 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ 2.65 0.494 ดี 
1.5 ความรู้ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน
โครงการ เช่น การตอบค าถาม   การชี้แจง การแนะน า 
เป็นต้น 

2.74 0.449 ดี 

1.6 สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 2.77 0.438 ดี 
1.7 ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสมเพียงพอ/พร้อมใช้งานในโครงการ 

2.69 0.479 ดี 

1.8 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการเป็นไป
อย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

2.51 0.559 ดี 

1.9 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการมี
ความเหมาะสมตรงกับจุดมุ่งหมายของโครงการ 

2.62 0.518 ดี 

 รวมแต่ละด้าน 2.665 0.485 ด ี
 

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมี
ต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ในเกณฑ์ ดี ( x =2.66)            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพร้อมของสถานที่/เอกสารในการประกอบการบรรยายของวิทยากร มีระดับ
ความคิดเห็นที่มากที่สุด ( x =2.78)  และรองลงมาคือ การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการและสถานที่
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม ( x =2.78) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ( x =2.51) 



ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรด้านความรู้
ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักจากได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป      
ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

รายการ (X  )  S.D. ระดับความเห็น 

2.ด้านความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ 
2.1 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของการเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปชัดเจนขึ้น 

2.76 0.438 เห็นด้วย 

2.2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิตมี
ความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.81 0.405 เห็นด้วย 

2.3 วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนิสิตในการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.76 0.438 เห็นด้วย 

2.4 นิสิตมีแรงบันดาลใจในการเข้าเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2.72 0.464 เห็นด้วย 
2.5 เนื้อหาและสาระส าคัญของบรรยายมีประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 

2.81 0.406 เห็นด้วย 

2.6. การได้เข้าร่วมโครงการช่วยให้นิสิตได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.78 0.788 เห็นด้วย 

2.7 การเข้าร่วมโครงการช่วยกระตุ้นให้นิสิตปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

2.74 0.452 เห็นด้วย 

2.8 นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดหรือแนะน าแก่
ผู้อื่นได้ 

2.67 0.487 เห็นด้วย 

2.9 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก 
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

2.72 0.486 เห็นด้วย 

2.10 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของการเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปชัดเจนขึ้น 

2.76 0.438 เห็นด้วย 

2.11 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิตมี
ความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.81 0.405 เห็นด้วย 

 รวมแต่ละด้าน 2.75 0.485 เห็นด้วย 
 
จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป หลังจากได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
เกณฑ์ที่เห็นด้วย ( x =2.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิต    
มีความสนใจและเห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป เนื้อหาและสาระส าคัญของการบรรยายมีประโยชน์ใน
การน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้นิสิตมีความสนใจและ



เห็นความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป มีระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด ( x =2.81) รองลงมาคือ การได้เข้าร่วม
โครงการช่วยให้นิสิตได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ( x =2.78) และระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุดได้แก่ นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดหรือแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ ( x =2.67) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรในด้านของ
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

รายการ (X  )  S.D. ระดับความเห็น 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
3.1 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในภาพรวม 

2.55 0.524 มาก 

 
จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( x =2.55)  
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
1. การที่มีสื่อวีดีโอมาใช้ประกอบในการบรรยาย ท าให้นิสิตสนใจในการฟังการบรรยาย

เพ่ิมมากข้ึนท าให้ไม่เบื่อ 
9 

2. ควรจัดในสถานที่ที่แอร์เย็นกว่านี้/บรรยากาศและสถานที่แออัดมากจนเกินไป 5 

3. ดีค่ะ เป็นโครงการที่ดี 5 

4. การประชาสัมพันธ์จุดประสงค์ของการปฐมนิเทศมีน้อย 5 

5. ควรเข้าเรื่องที่ส าคัญเร็วกว่านี้ ช่วงแรกๆ ไม่มีสาระอะไรเลย 1 ชั่วโมง ท าให้ไม่อยาก
ฟัง 

1 

6. ใช้เวลาอบรมมากเกินไป 1 

7. เห็นควรด้วยว่าให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ อีกในปีต่อๆ ไป 2 

8. ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายทุกๆ คนที่ร่วมกันจัดและเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ 1 

9. เห็นควรด้วยว่าให้มีการบัญญัติรายวิชาศึกษาท่ัวไปไว้ในรายวิชาเรียนด้วย เนื่องจาก
นิสิตที่จบออกมาไม่ใช่เพียงแค่ได้ความรู้ในศาสตร์ของตนเท่านั้น แต่ควรที่จะต้องมี
ความรู้และทักษะของชีวิตควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตที่
สมบูรณ์พร้อมทั้งทางความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ  

1 

10. ขนมอร่อย บริการดี ความรู้แน่น ประโยชน์เพียบ 1 



ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
11. ผมอยากได้เวเฟอร์ กับน้ าผลไม้กาโตะ 1 

12. อันใดใดวุ้นกะทิแสนอร่อย  คิตตี้น้อยดอกไม้ลวดลายสวย  กินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือน
ถูกหวย  อะลุ่มอล่วยแสนอร่อยวุ้นกล่องโต  

1 

13. อยากกินขนมมากกว่านี้ 2 
14. วิทยากรคนที่สองไม่มีอินเตอร์เทรน 1 
15. บรรยายรอบบ่ายน่าเบื่อ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ 1 
16. อยากให้อาจารย์น าเรื่องที่สามารถคุยได้รู้เรื่องส าหรับนิสิตส่วนใหญ่ 1 
17. ควรจัดในวันก่อนเปิดเรียน เพ่ือให้นิสิตมีเวลาพักผ่อน 1 
18. เหมือนมานั่งฟังพระเทศน์ 1 
19. ควรแบ่งการจัดที่นั่งแยกเป็นคณะ เพ่ือความเป็นระเบียบ 3 
20. ไม่ควรพูดเปรียบเทียบหรือยกย่องเด็กต่างคณะ 1 
21. วิทยากรคนแรกบรรยายได้น่าสนใจ สนุกสนาน แต่วิทยากร คนที่ 2 ไม่ค่อยน่าสนใจ

เท่าไหร่ พิธีกรน่าเบื่อบางช่วง 
1 

22. การบรรยายสนุกไม่น่าเบื่อ 1 
23. ควรแจ้งล่วงหน้านานกว่านี้ วางแผนเสาร์-อาทิตย์ไว้แล้ว 1 
24. อาจารย์ท่านที่ 2 อยากให้มีสไลน์ด้วยครับหรือมีสิ่งกระตุ้นความสนใจ 2 
25. ควรจัดวันธรรมดา  ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์ 2 
26. อยากให้ลดเวลาในการจัดอบรม และวิทยากรบางท่านยังอธิบายไม่เข้าใจถึง

จุดประสงค์ในการอบรม 
2 

27. ควรปรับปรุงวิทยากรน่าเบื่อ และง่วงนอน ดูเวลาฟังบรรยาย เหมือนวิทยาการล้ า
เกินไป ควรหาอะไรที่บรรยายแล้ว นิสิตไม่เบื่อและดูน่าสนใจมากกว่านี้ 

1 

28. เหมือนดูถูกนิสิตการใช้เทคโนโลยี ผู้บรรยายดูถูกนิสิต  1 
29. ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยทั่วถึง สถานที่ไม่ชัดเจน ไม่ค่อยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาทั่วไป 1 
30. จับประเด็นไม่ได้ว่าต้องการบรรยายเพื่อสื่อถึงอะไร 1 
31. ชอบค่ะ ได้รู้เทคโนโลยีเยอะขึ้นด้วย แต่ช่วยลดแอร์หน่อยก็ดีนะคะ หนูหนาวจนจะ

ไม่ได้ฟังวิทยากรแล้ว 
1 

32. ควรมีประชาสัมพันธ์บอกนิสิตให้มากกว่านี้ เพราะเพ่ือนบางคนก็ไม่ทราบ ท าให้ไม่ได้
มาร่วมการอบรม 

1 

33. ควรมีการบอกข่าวสารการจัดปฐมนิเทศจากหลายๆทางไม่ใช่แค่ในเฟสบุค และควรมี
การบอกล่วงหน้า เพ่ือการจัดตารางงานของนิสิต 

1 

34. เนื้อหาน่าสนใจดีครับ แต่เวลาในการบรรยายน้อยไปครับ 1 
35. ยอดมากเลย ผมซึ้งมาก 1 
36. ดีมากค่ะ ได้รู้เรื่องและกระตุ้นการรับพฤติกรรมมากขึ้น 1 



ล าดับที่ ความคิดเห็น ความถี่ 
37. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มเวลา 1 
38. บรรยายได้สนุกมากครับ ตามทันยุคสมัย ได้รู้จักการปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ 1 
39. เป็นก าลังใจให้นะคะ 1 
40. อยากให้แนะน าเกี่ยวกับอาชีพเสริมของนิสิตว่าพอมีอาชีพอะไรท าบ้าง ขอบคุณครับ 

อยากมีรายได้เสริมครับ 
1 

41. บางทีกิจกรรมก็มากเกินไป นิสิตก็อยากมีเวลากลับบ้าน อ่านหนังสือ พักผ่อน  1 
42. ควรจัดเวลาให้กะทัดรัดมากกว่านี้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   

 

  



                   

   

  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 


