
ก ำหนดกำร 
โครงกำรน ำเสนอผลงำนของนสิติ (GE. Appreciation day) 

วันอังคำรที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ 
ณ โถง ชั้น ๑ อำคำรปรำบไตรจักร  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับลงทะเบยีน  

การแสดงดนตรจีากคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    เยีย่มชมนิทรรศการผลงานนิสติในรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมร่วมให้คะแนนรางวัล Popular Vote 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการ ฯ  โดย อธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร 

   กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.    การแสดงชุด ไทลื้อ Remix ของนิสิตรายวิชา 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕ น.    การแสดง Chorale Reading & Interpretation Performance จากตัวแทนนิสิตกลุ่มภาษา 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๗.๓๐ น.    การสัมภาษณต์ัวแทนนิสิต จากรายวชิา ๐๐๑๒๗๖ พลังงานและเทคโนโลยีใกลต้ัว 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๕ น.    การสัมภาษณต์ัวแทนนิสิต จากรายวชิา ๐๐๑๒๒๘ ความสุขกับงานอดเิรก 

เวลา ๑๗.๔๕ – ๑๘.๐๐ น.    การแสดง ชุด ดนตรีร่วมสมยั จากรายวิชา ๐๐๑๒๒๗ ดนตรีวิถไีทยศึกษา  

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.    ประกาศผลและมอบรางวลั Popular Vote และพิธีปิดโครงการ  

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     

 

 

 

 

 



สรุปผลกำรประเมินโครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป GE. Appreciation Day 

ภำคเรียนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ วันที่ 5 เมษำยน 2559   

ณ โถง อำคำรปรำบไตรจักร มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

ชื่อโครงกำร โครงการน าเสนอผลงานนิสิตในรายวิชาศึกษาท่ัวไป GE. Appreciation Day ภาคเรียนปลาย                  

                     ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นิสิตใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานร่วมกัน 

    การเสียสละเวลา ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและเป็นมีประโยชน์ต่อสังคม 

                     2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก 

                     3. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

สถำนที่จัดโครงกำร  โถง ชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป บุคลากร และนิสิต จ านวน 2,841 คน 

กิจกรรมและเนื้อหำที่ด ำเนินงำนโครงกำร นิทรรศการน าเสนอผลงานนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

งบประมำณด ำเนินกำร งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวนเงิน  155,000  บาท 

                               งบประมาณที่ใช้จริง         จ านวนเงิน   92,930  บาท                                                              

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดโครงกำร (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  ด้านคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 

                                          และมีความพร้อมของการบริหารจัดการข้อมูล/จัดระบบข้อมูล ร้อยละ 90 

                                          2. จ านวนนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกถึงความรอบรู้ 

                                          รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รักตนเอง สู่การเป็น World Citizen ในการสร้าง 

                                          ประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

  ด้านเวลา สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน สามารถใช้และเบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 



รำยงำนสรุปผลโครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป GE. Appreciation Day                                     

ภำคเรียนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ตำรำง 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 175 25.40 

หญิง 509 73.80 

ไม่ระบุเพศ 6 0.90 

รวม 690 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80           

และเพศชาย จ านวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ไม่ระบุเพศจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดับ 

ตำรำง 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์/บุคลากร 4 0.60 

นิสิต 672 97.40 

อ่ืน ๆ 1 0.10 

ไม่ระบุ 13 1.90 

รวม 690 100.00 
 

จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต มากที่สุด จ านวน  672 คน คิดเป็นร้อยละ 97.40  

รองลงมาได้แก่  ไม่ระบุสถานภาพ  จ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.90  อาจารย์/บุคลากร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.60 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ 

 

 

 



ตำรำง 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมชั้นปี 

ชั้นปี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ปี 1 501 72.60 

ปี 2 156 22.60 

ปี 3  6 0.90 

ตั้งแต่ปี 4 ขึ้นไป 3 0.40 

ไม่ระบุชั้นปี 24 3.50 

รวม 690 100.00 

ตำรำง 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม  จ ำแนกตำมคณะ 

คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรศาสตร์ ฯ 38 5.51 

ทันตแพทยศาสตร์ 1 0.14 

นิติศาสตร์ 102 14.78 

บริหารธุรกิจฯ 43 6.23 

พยาบาลศาสตร์ 1 0.14 

แพทยศาสตร์ 37 5.36 

เภสัชศาสตร์ 11 1.59 

มนุษยศาสตร์ 31 4.49 

วิทยาศาสตร์ 26 3.77 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0.14 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 1.30 

ศึกษาศาสตร์ 11 1.59 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 3.62 

สหเวชศาสตร์ 34 4.93 

สังคมศาสตร์ 28 4.06 

สาธารณสุขศาสตร์ 38 5.51 

ไม่ระบุหน่วยงาน 254 36.81 

รวมทั้งหมด 690 100.00 



 

จากตารางที่ 4 พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป GE. Appreciation Day 

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 มากท่ีสุดคือ ไม่ระบุหน่วยงาน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 36.81 รองลงมาได้แก่ 

คณะนิติศาสตร์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 และน้อยที่สุดคือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะพยาบาล

ศาสตร์  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์โครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป GE. Appreciation Day ภำคเรียน

ปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 ซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) ตำมวิธีกำรของ Likert น ำมำ

วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และน ำค่ำเฉลี่ยมำเทียบ

กับเกณฑ์กำรแปรผล ดังนี้ 

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คะแนน 2.50-3.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนน 1.50-2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

คะแนน 1.00-1.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตำรำง 4 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และระดับควำมพึงพอใจของนิสิตและบุคลำกรด้ำนควำมพึงพอใจต่อ
กำรด ำเนินงำนในโครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป GE. Appreciation Day ภำคเรียนปลำย       
ปีกำรศึกษำ 2558 

รำยกำร (X  )  S.D. 
ระดับควำม 

พึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

            1.1 ล าดับขั้นตอนการด าเนินโครงการ 3.90 0.70 มาก 

            1.2 ระยะเวลาในการจัดโครงการ / กิจกรรมมีความเหมาะสม                 3.77 0.75 มาก 

            1.3  ความพร้อมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 3.80 0.76 มาก 

            1.4  การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ 3.77 0.79 มาก 

2. ด้ำนกำรด ำเนนิโครงกำรและกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

            2.1 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการครอบคลุมทุกหน่วยงาน 3.78 0.78 มาก 

 2.2 การติดต่อประสานงานและการด าเนินงาน 3.77 0.76 มาก 

  2.3 การให้บริการด้วยความสุภาพและไมตรีจิต มีความกระตือรือร้น รวดเร็ว 3.84 0.74 มาก 

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


2.4 การเอาใจใส่และความพร้อมในการด าเนินงาน 3.81 0.77 มาก 

2.5 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง 3.81 0.77 มาก 

ควำมรู้และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำร    

          3.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานของนิสิต 
          (GE. Appreciation day) ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

3.94 0.72 มาก 

รำยกำร (X  )  S.D. 
ระดับควำม 

พึงพอใจ 

ควำมรู้และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำร    

         3.2 การใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานร่วมกันเสียสละเวลา ในการพัฒนา 
         ตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3.91 0.74 มาก 

          3.3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษา 
          ทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก 

3.92 0.73 มาก 

          3.4 ความเข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 3.87 0.74 มาก 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมในกำรด ำเนินโครงกำร 3.86 0.73 มำก 

 

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่านิสิตและบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในโครงการน าเสนอผลงานนิสิตในรายวิชา

ศึกษาทั่วไป GE. Appreciation Day ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 อยู่ในเกณฑ์ มาก ( x = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด     

( x = 3.92)  และรองลงมาคือ ล าดับขั้นตอนการด าเนินโครงการ ( x = 3.90) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่     

ระยะเวลาในการจัดโครงการ / กิจกรรมมีความเหมาะสม การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ และการติดต่อ

ประสานงานและการด าเนินงาน  ( x =3.77) 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการน าโครงการเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) 

ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ 
1. เป็นโครงการที่ดี ให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ 49 
2. เป็นโครงการที่ได้รับความรู้ 12 
3. อยากให้จัดตอนเย็นหรือเสาร์-อาทิตย์จะได้ไม่รบกวนเวลาเรียน 9 
4. สถานทีไ่ม่เหมาะสม 9 
5. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 8 



ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ 
6. การเดินชมงานไม่เป็นขั้นตอน ขาดการประสานงานกัน ไม่เป็นระบบ 7 
7. ของไม่ได้ตรงตามที่สั่ง ของไม่มีคุณภาพ 5 
8. เป็นการส่งเสริมกระบวนการท างานที่ดี มีการน าเสนอที่มีรูปแบบหลากหลาย 4 
9. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2 
10. น่าสนใจเห็นความคิดที่แปลกใหม่ มีทั้งดีบ้างแปลกบ้าง แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี 2 
11. ควรมีป้ายรายวิชา และซุ้มควรติดให้ชัดเจน 1 
12. ขาดความพร้อมในหลายด้าน ขาดความชัดเจน 1 
13. ใช้ทรัพยากรและใช้เวลามากเกินไป ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิต 1 

 

ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ 
14. ให้นิสิตแลกเปลี่ยนความคิด ให้รู้จักบุคคลส าคัญต่าง ๆ มากขึ้น 1 
15. ซุ้มแต่ละซุ้มสวยมาก แต่ละกลุ่มสามารถท าออกมาได้น่าพอใจ 1 
16. ระยะเวลาการน าเสนอมากเกินไป 1 

 

2. ท่านมีความประสงค์ให้กองการศึกษาทั่วไป ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ 
1. ควรจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป 26 
2. งบประมาณในการท าซุ้มน้อย 13 
3. ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้ท างานร่วมกัน 4 
4. เน้นปฏิบัติ ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 3 
5. เน้นเนื้อหาสาระให้เข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุด มากกว่าท าให้ซุ้มนั้นดูดี 1 
6. ควรทบทวนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าจัดได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 1 
7. ไม่เน้นรายวิชา เน้นออกร้านค้าให้ความบันเทิง 1 
8. จัดกิจกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงไม่เปลืองงบ 1 
9. อยากให้บอกนิสิตให้ชัดเจนว่านวัตกรรมที่เด็กท านั้น เป็นนวัตกรรมจริงๆ หรือเป็นแค่การ

ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ 
1 

10. ควรให้เวลาการท ากิจกรรมมากข้ึน 1 
11. จัดสื่อและวัสดุการเรียนให้พร้อมต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 1 
12. จัดในโดมให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพราะเดินดูงานไม่ทั่วถึง 1 
13. อยากได้อุปกรณ์ที่พร้อมมากขึ้น 1 

 



3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ 
1. ควรเพิ่มค่าท าซุ้มเป้น 2 เท่าจากเดิม 9 
2. ควรจัดสรรบริเวณการจัดแสดงผลงานให้ชัดเจนเป็นระเบียบ มีผังการจัดงาน 9 
3. สถานที่จัดงานไม่ถ่ายเท ร้อน ควรเพิ่มพัดลม 9 
4. ระยะเวลาการจัดงานเริ่มช้าเกินไป 3 
5. ควรมีวิชา GE ให้นิสิตเลือกมากกว่านี้ 1 
6. ผู้ควบคุมวิชาการดูแล และพิจารณาให้ทุกซุ้ม 1 
7. อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในปีต่อไป 1 
8. โดนัทอร่อยสุด ดนตรีสนุก ทุกอย่างลงตัว ผู้คนครึกครื้น 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำพกิจกรรมโครงกำรน ำเสนอผลงำนของนิสิตในรำยวิชำศึกษำทั่วไป GE. Appreciation Day  

ภำคเรียนปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 วันที่ 5 เมษำยน 2559 

ณ โถง ชั้น 1 อำคำรปรำบไตรจักร มหำวิทยำลัยนเรศวร 



 

  

                      

  



  

   

  



 

 


