
 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันที่ 20 สงิหาคม 2559 

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

................................................................. 
 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย และ เพ่ือให้

อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 คน วิทยากรพิเศษ 2 คน อาจารย์

ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 20 คน และบุคลากรกองการศึกษาท่ัวไป 16 คน 

 การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาและการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านัก

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ “What to learn, how to learn, what to appreciate 

in GE” และรองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในหัวข้อ “GE 

: ทางสู่ความสุขและความส าเร็จในศตวรรษนี้”                  

 การวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ  โดยภาพรวม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     

(ร้อยละ 66.67) มีสถานภาพเป็นผู้ช่วยสอน (ร้อยละ 55.56) โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 44.44) 

และรับผิดชอบรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ 44.44) ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16 ) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป ก่อน เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) เนื้อหาและสาระส าคัญที่

ได้จากโครงการมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรช่วยให้ท่านเห็นความส าคัญและเข้าใจปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

ส าหรับวิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ผู้สอนในการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไป  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) 

 2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) 

เมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็น พบว่า การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ความเหมาะสมของ

วัน-เวลาในการจัดโครงการ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน



โครงการ ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 

อุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เอ้ือต่อการรับรู้เนื้อหาได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00 4.11 

4.22 และ 4.44 ตามล าดับ)  

 3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) ส าหรับความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ พบว่าควรจะจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกๆปี เพราะเป็นการปู

พ้ืนฐานความคิดถึงการที่จะต้องเรียนวิชา GE ไปเพื่ออะไร และมีประโยชน์อะไร ซ่ึงเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์

ต่อทั้งอาจารย์และนิสิต ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนควรเข้าร่วมช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป อีกทั้งวิทยากรมีทักษะการดึงความสนใจนิสิตได้มาก และมีความรู้ใหม่ น าเสนอให้กับนิสิต (ความถี่ 2 คน) 

รองลงมาคือ เป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น และเป็นการเปิดโลก

ทัศน์เปิดมุมมอง และเห็นความส าคัญต่อรายวิชาศึกษาท่ัวไป (ความถี ่1 คน) 

 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษะเดียวกันนี้อีก เพราะเป็นโครงการที่ดี

และมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดในศาสตร์ของชีวิต ท าให้นิสิตได้มี

ความเข้าใจในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ความถี่ 3 คน) รองลงมาคือ ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมสั้นๆ (10-15 นาที) เพ่ือกระตุ้นปลูกสร้างจิตส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย/โลก และ

จิตอาสา (กิจกรรมท าดีสั้นๆ แต่มีประโยชน์) เช่น ช่วยกันเก็บขยะในอาคารหลังจบการบรรยาย ช่วยกันอนุรักษ์

พลังงาน และจัดเก้าอ้ีให้เข้าท่ี  (ความถ่ี 1 คน) 

 ส าหรับความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมในประเด็นใด 

พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมสั้นๆ มีประโยชน์ เพ่ือกระตุ้นปลูกสร้างจิตส านึกของการเป็น

พลเมืองที่ดีของประเทศไทย/โลก และจิตอาสา (ความถ่ี 2 คน) รองลงมาคือ เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และ

ประเด็นของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (ความถ่ี 1 คน) 

 และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ถ้าใช้ห้อง

พระราชทานปริญญาบัตรที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องมีการเพ่ิมโทรทัศน์ไว้ด้านข้างหรือกลางห้อง เพ่ือให้นิสิตที่นั่ง

ด้านหลังเห็นภาพจากจอน าเสนอ (ความถ่ี 1 คน) 

 ทั้งนี้ กองการศึกษาทั่วไป จักได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานใน

ปีการศึกษา 2560 เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการและการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปต่อไป  

 

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

 

 



 

สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559   

ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่อาจารย์ผู้สอนของ

มหาวิทยาลัย 

2.เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

สถานที่จัดโครงการ  ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และบุคลากร   

       จ านวน 40 คน 

กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ บรรยายโดยวิทยากร ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วิทยากรภายนอกโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์     

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

วิทยากรภายในโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง 

หัวข้อบรรยาย “GE : ทางสู่ความสุขและความส าเร็จในศตวรรษนี้” 

งบประมาณด าเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน 50,000 บาท 

    งบประมาณท่ีใช้จริง    จ านวน 47,950 บาท 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 

  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ระดับมาก 

  ด้านเวลา สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด้านต้นทุน สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 95.90 



 

รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 3 33.33 

หญิง 6 66.67 

รวม 9 100.00 

 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  และ

เพศชาย จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ผู้สอน 4 44.44 

ผู้ช่วยสอน 5 55.56 

อ่ืนๆ  - - 

รวม 9 100.00 

 

จากตาราง 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยสอนมากที่สุด จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.56 และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44  

 

 

 

 

 



 

ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามหน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

หน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิติศาสตร์ 1 11.11 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 11.11 

สหเวชศาสตร์ 1 11.11 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 2 22.22 

ศึกษาศาสตร์ 4 44.44 

รวม 9 100.00 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุดคือ ศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.44 รองลงมาได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และน้อย

ที่สุดคือ นิติศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสหเวชศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายวิชาที่สอน/รับผิดชอบ 

รายวิชาที่สอน/รับผิดชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 1 11.11 

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 1 11.11 

ชีวิตและสุขภาพ 1 11.11 

การรู้เท่าทันสื่อ 2 22.22 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 4 44.44 

รวม 9 100.00 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามรายวิชาที่สอน/รับผิดชอบมากที่สุดคือ วิชาคอมพิวเตอร์

สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาได้แก่ วิชาการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.22 และน้อยที่สุดคือ วิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต วิชาพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว และ

วิชาชีวิตและสุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ 11.11 

 



 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งการแปล 

  ความหมายค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ ได้ปรับปรุงจากเกณฑ์ของ Likert Scale โดยก าหนดไว้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้าน    
  ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
 

รายการ X    S.D. 
ระดับความเห็น/ 

ความพึงพอใจ 

1.ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
1.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป ก่อน 
เข้าร่วมโครงการเพียงใด  

3.67 0.70 มาก 

1.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป หลัง 
เข้าร่วมโครงการเพียงใด  

4.22 0.66 มากที่สุด 

1.3 เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ต่อการ
น าไปบูรณาการกับการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 

4.33 0.50 มากที่สุด 

1.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้ท่านเห็น
ความส าคัญและเข้าใจปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป 

4.33 0.50 มากที่สุด 

1.5 วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่ออาจารย์ผู้สอนในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

4.22 0.66 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.16 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ มาก ( x =4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เนื้อหาและสาระส าคัญจากโครงการมีประโยชน์ต่อการน าไปบูรณาการกับการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้  และ
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยให้ท่านเห็นความส าคัญและเข้าใจปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปมีระดับความ

คิดเห็นที่มากที่สุด ( x =4.33) และรองลงมาคือ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป หลัง เข้าร่วม
โครงการเพียงใด และวิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ผู้สอนในการสอน 



 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป มีระดับความคิดเห็น ( x =4.22) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ

ในปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไป ก่อน เข้าร่วมโครงการเพียงใด ( x =3.67) 
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้าน            
  กระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน             
  ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
  

รายการ X    S.D. 
ระดับความเห็น/

ความพึงพอใจ 

2.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและน่าสนใจ  4.44 0.72 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัดโครงการ  4.22 0.83 มากที่สุด 
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ  4.11 0.78 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินโครงการ 4.22 0.66 มากที่สุด 
2.5 ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 4.00 0.70 มาก 
2.6 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  เอื้อต่อการรับรู้เนื้อหาได้เป็นอย่างดี 

4.22 0.66 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.73 มาก 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่มีต่อโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ มาก ( x =4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การน าเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมและน่าสนใจ มีระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 

( x =4.44)  และรองลงมาความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัดโครงการ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  เอ้ือต่อการรับรู้เนื้อหาได้

เป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็น ( x =4.22) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม ( x =4.00) 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้านความพึง   

    พอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน 

    ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

รายการ X    S.D. 
ระดับความเห็น/

ความพึงพอใจ 

3. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ 

3.1 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
4.25 0.95 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.25 0.95 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความพึงพอใจในภาพรวมใน

การด าเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  ( x =4.25)  

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ด้าน 

    ที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

รายการ X    S.D. 
ระดับความเห็น/

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.16 0.95 มาก 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.20 0.73 มาก 

3. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมในการด าเนินโครงการ 4.25 0.95 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.76 มาก 

  จากตารางที่ 8 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นทั้ง 3 ด้านในการด าเนินโครงการ

ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป อยู่ในเกณฑ์ มาก  ( x =4.20)  

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอืน่ๆ ความถี่ 
1 ดีมาก ควรจะจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกๆปี เพราะเป็นการปูพื้นฐานความคิดถึงการที่

จะต้องเรียนวิชา GE ไปเพื่ออะไร ? มีประโยชน์อะไร ? 
2 

2 เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ตอ่ท้ังอาจารย์และนสิิต ดังนั้น อาจารย์ผูส้อนและ
ผู้ช่วยสอนควรเข้าร่วมช่วยให้นสิิตมีความเข้าใจในรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยากรมี
ทักษะการดึงความสนใจนิสติได้มาก และมีความรู้ใหม่ๆ  น าเสนอให้กับนิสิต 

2 

3 เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศนเ์ปิดมมุมอง และเห็นความส าคญัต่อ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1 

 

3.2 ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอืน่ๆ ความถี่ 

1 ใช่ เพราะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รบัความรู้ และ
ทักษะในการถ่ายทอดในศาสตร์ของชีวิต ท าให้นิสิตได้มคีวามเข้าใจในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

3 

2 ใช่ แต่ก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้นิสิตมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมสั้นๆ (10-15 
นาที) เพื่อกระตุ้นปลูกสร้างจติส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย/โลก 
และจิตอาสา (กิจกรรมท าดสีั้นๆ แต่มีประโยชน์ ) เช่น ช่วยกันเก็บขยะ ในอาคารหลัง
จบการบรรยายช่วยกันอนุรักษ์พลงังานและจัดเก้าอ้ีใหเ้ข้าที่ 

1 

 
3.3 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมในประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป  

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอืน่ๆ ความถี่ 
1 การจัดกิจกรรมให้นสิิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสั้นๆ (10-15 นาที) เพื่อกระตุ้น

ปลูกสร้างจิตส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย/โลก และจิตอาสา 
(กิจกรรมท าดสีั้นๆ แต่มีประโยชน์ ) เช่น ช่วยกันเก็บขยะในอาคารหลังจบการ
บรรยาย ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและจัดเก้าอี้ให้เข้าที ่

2 

2 เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1 
3 ประเด็นของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 1 

 
3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอืน่ๆ ความถี่ 
1 ถ้าใช้ห้องพรบ.ที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องมีการเพิ่ม TV ไว้ด้านข้างหรือกลางห้อง เพื่อให้

นิสิตที่น่ังด้านหลังเห็นภาพจากจอน าเสนอ 
1 

 



 
สรุปโดยภาพรวมของโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ใน

ระดับความคิดเห็น มาก และอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนส่วนใหญ่ ต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ในปีต่อไปๆ เพื่อที่จะ
ได้รับทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเป็น
การเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมอง และเห็นความส าคัญต่อรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพ่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ เข้าร่วมด้วย  
เพ่ือให้เกิดสีสัน ความสนุกสนาน และผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากขึ้น 
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ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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