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 The purposes of this study were to investigate instructional management  of general 

education in bachelor’s degree program of Thammasat University as perceived by students 

in six aspects : curriculum, instructor, teaching method, teaching and learning activity, 

building and media and teaching-aid  and measurement and evalution in overall and each 

aspect classified by class level, major field of study and academic achievement. The samples 

were 730 undergraduate students in the academic year of 2011. The instrument used for 

data collection was a five point rating scale questionnaire with 71 items, and the reliability was 

.96. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,  

a t-test, one way analysis of variance and Scheffe’s method. 

 The results were as follows : 

 1. The students rated instructional management of general education in bachelor’s 

degree program of Thammasat University in overall and each aspect at a high level. 

 2. There was a significant difference between the perceptions of the students with 

different class level on instructional management in overall and the aspects of teaching 

method and building , media and teaching aids at the level of .05 

 3. There was a significant difference  among the perceptions of the students with 

different major field of study on instructional management  in overall and each aspect  at the 

level of .05 

 4. There was no statistically significant difference  among the perceptions of the 

students with different academic achievement on instructional management  in overall and 

each aspect. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทันตอ     
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการสราง
กําลังคนของประเทศใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามที่มุงหวัง  เพราะฉะนัน้กาํลงัคนจะมีประสิทธิ 
ภาพเพยีงใดนัน้ยอมข้ึนอยูกบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ (สุนีย  ภูพันธ. 2546: 3)  
องคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษา  ไดแก  หลักสตูร  ผูสอน  ผูเรียน   หลักสูตรเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษาที่ใหความรูและทักษะทางวิชาชีพ  สามารถถายทอดมรดกทางวฒันธรรม  ปลูกฝง 
เจตคติ  คานยิม  และเสริมสรางความเจรญิใหแกผูเรียน  อุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับหนึง่ทีม่หีนาที่
สําคัญในการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองคความรู คนควา วิจัย บริการ
วิชาการแกสังคม และทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  อุดมศึกษาจึงนอกจากถูกใชเปนเครื่องมือในการพฒันา
ประเทศทีก่ําหนดนโยบายและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคมแลว  ยงัเปนปจจัยที่ทาํใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมทีพ่ึงปรารถนาดวย (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 2)        
แตในปจจุบันสถาบนัอุดมศึกษามกัมุงพฒันาผูเรียนใหมีความรู  สามารถในดานวชิาการเดนชัดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน ทาํใหเกิดปญหาตามมาคือเปนเพียงคนที่มีความรู  แตขาดซึ่ง
คุณธรรม  จริยธรรม  ทําใหทุกฝายเรงหาจุดบกพรองของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสราง
คนใหเปนคนทีส่มบูรณมีคุณคา  เพื่อสงเสริมใหบณัฑิตทีจ่บการศกึษาสามารถดาํเนนิชวีิตไดเปนอยางดี  
ดังนัน้การจัดหลักสูตรในระดับ อุดมศึกษา  จึงตองจัดใหมคีวามสอดคลองกับความมุงหมายของการศกึษา   
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะเปนที่ตองการของสงัคมและตลาดแรงงาน คือ เปนผูรอบรู  รูจกัคิด
วิเคราะห  สรางสรรค  มีมนษุยสัมพนัธที่ด ี สามารถออกไปประกอบอาชีพและนาํความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจาํวันได (ชมพันธุ  กุญชร  ณ  อยุธยา. 2523: 169) 

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2549: 14-15)  ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึง่
หมายถงึ วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  มโีลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจ
ธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  เปนผูใฝรู สามารถคดิอยางมเีหตุผล สามารถใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม  ตระหนักในคณุคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และประชามคมนานาชาติไดเปนอยางดี  สวนหมวดวิชาเฉพาะ  ซึง่หมายถงึ  วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน  
วิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพทีมุ่งใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติงานได   และหมวดวิชา
เลือกเสร ี ซึง่หมายถงึ วิชาทีมุ่งใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามที่สถาบันอุดมศึกษากาํหนด  
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 ในอดีต  การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของไทย  มุงใหผูเรียนมีความรูในสาขาวชิาชีพใด

วิชาชพีหนึง่โดยเฉพาะ  ซึ่งการเรียนการสอนลักษณะนีท้าํใหผูเรียนขาดความรูรอบ  จึงไดมีการกาํหนด 

ใหเรียนวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2517  ของ

ทบวงมหาวิทยาลัยซึง่กาํหนดใหเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต ใน 4 กลุมวิชา คอื กลุม

วิชาสงัคมศาสตร  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาภาษา  และกลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมวิชาละไมนอยกวา  6  หนวยกิต โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมคีวามรูกวางเขาใจตนเอง  ผูอ่ืน  

และสังคม  เมือ่สําเร็จการศกึษาแลวจะไดปฏิบัติงานไดดีข้ึนและดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข 

(ไพฑูรย  สินลารัตน. 2526: 79)  ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป

ในลักษณะจาํแนกเปนรายวชิาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาที่ครอบคลุม

สาระของกลุมวิชาทั้ง 4  กลุมวิชาในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป 

 การจัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาตาง ๆ ทัง้ของรัฐและเอกชนไดเปดสอน     

วิชาศึกษาทั่วไปในทกุหลักสตูรระดับปริญญาตรีตามประกาศของทบวงมหาวทิยาลยัในการกําหนด

กฏเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2532  แตเนื่องจากแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติ

ของสถาบนัอดุมศึกษามีความแตกตางกนั  ทาํใหความหมาย  วิชาทีจ่ัดสอน  วิธีการสอน  จุดมุงหมาย

และปรัชญาแตกตางกนักนัออกไปอยางมาก  เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน (2552: ออนไลน) ไดจัดตั้ง

สํานักวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อรับผิดชอบการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพฒันานักศกึษาใหมีทักษะในการเรียนรู  มีความรอบรู  มีคณุธรรม  จริยธรรม

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคของมหาวทิยาลยั  โดยยึดหลกัพฒันาความรูคูคุณธรรม การจัดการ

เรียนการสอนมีการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ มากขึน้  มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทางดานทกัษะการจัดการ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

และคุณธรรม จริยธรรม  ในการดําเนินชวีติ  สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552: ออนไลน)  ได

จัดตั้งโครงการการศึกษาทั่วไปข้ึนในป พ.ศ.2519  ทําหนาที่ประสานงาน  ดูแลใหการเรียนการสอนวิชา

ตาง ๆ  ดําเนนิไปตามเปาหมาย  คัดสรรวิชาที่เหมาะสมใหนิสิตเลือก  สงเสริมและสนับสนนุพฒันาการ

สอนวิชาตาง ๆ  ซึ่งเริ่มดําเนนิการสอนวิชาการศึกษาทัว่ไปตั้งแตปการศึกษา 2520 การจัดหลักสตูรมุง

ใหนิสิตมีความรู  ความเขาใจในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาชพีของตน  มองเหน็ความสัมพันธ

ของศาสตรตางสาขาและสามารถนาํมาประยุกตใชเสริมวิชาชพีและการดํารงชีวิตในสังคมได  โดยแบง

ออกเปน  5  กลุมวิชาคือ มนษุยศาสตร  วทิยาศาสตร-คณิตศาสตร  สังคมศาสตร  สหศาสตรและ

ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเรียนทุกกลุมวิชาไมมีการยกเวน  และตองเรียนกลุมละ

อยางนอย 3 หนวยกิต  ยกเวนหมวดภาษาตางประเทศ  6  หนวยกิต   โดยทีทุ่กคณะในมหาวทิยาลัย

รวมรับผิดชอบการสอน  การบริการวิชาการศึกษาทั่วไปใหแกกนัและกัน  เปดโอกาสใหนิสิตตางคณะ 
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ไดเรียนรวมกัน การจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบ

ปญหาหลายประการ  เชน  ความเขาใจสบัสนในจุดมุงหมายของวชิาศึกษาทั่วไปกบัวิชาชพีซึ่งมผีลไปสู

การจัดหลักสตูรและการดําเนินการสอน   ผูสอนก็สอนเนื้อหาวิชาเบื้องตนในสาขาตาง ๆ กับผูเรียน

ดวยวิธกีารบรรยายในกลุมใหญมากกวาการใหความรูความเขาใจ  ทกัษะและความคิดคานิยมที่

ถูกตองตามแนวทางของการศึกษาทัว่ไป (ไพฑูรย สินลารัตน. 2526: บทคัดยอ)  และจากการวิจยัของ

ศรีลา บุญระหงษ (2544: บทคัดยอ)  ที่ศกึษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพัตอ

รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป พบวา ดานผูสอนและวิธีการสอน มีผูเรียนบางสวนเสนอใหมีการใช

ส่ือการสอนทีห่ลากหลายและเปนสื่อที่สนุกนาเรียน  เพื่อเสริมเนื้อหาใหเขาใจงายยิ่งขึ้น  สวนดาน

ผูเรียนนัน้มีผูเรียนบางสวนยงัไมพอใจในการเรียนและผูสอนในบางรายวิชา  และการกําหนดเวลาเรียน

ของบางรายวชิาที่ไมเหมาะสม  และดานเนื้อหาวิชาและการนาํไปใชพบวามีผูเรียนบางสวนเหน็วา 

เนื้อหาบางรายวิชาไมชัดเจนทาํใหผูเรียนสับสน เขาใจยาก  ควรปรับปรุงตําราและเอกสารใหได

มาตรฐานและควรยกตัวอยางเพิม่เติมในขณะที่สอนดวย 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเดิมชื่อวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  จัดตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญตัิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรและการเมอืง เมื่อวนัที่ 27 มถิุนายน พ.ศ. 2477  เดิมเปดสอน

แบบตลาดวิชา จากนั้นระบบการศึกษาไดคอยๆ เปลี่ยนทีละนอย จากแบบตลาดวิชามาเปนระบบ

การศึกษาเต็มเวลาในป พ.ศ.2503  ปจจุบนัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจัดการศึกษาครอบคลุมทางดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวทิยาศาสตรสุขภาพ ทุกระดับจํานวน

ทั้งสิน้ 240 โปรแกรม ประกอบดวยระดบัปริญญาตร ี109 โปรแกรม ประกาศนยีบัตรบณัฑิต 8 โปรแกรม 

ปริญญาตรีควบโท 4 โปรแกรม ปริญญาโท 91 โปรแกรม และปริญญาเอก 28 โปรแกรม  โดยจัด

การศึกษาทัง้ภาคกลางวันและภาคค่ํา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2552: 2-3)  สําหรับการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปนัน้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก ที่ดําเนนิการ

จัดการเรียนการสอนหลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไปอยางเปนระบบมาตั้งแตปการศึกษา 2505  โดยมีคณะ

ศิลปศาสตรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  กําหนดใหนักศึกษาเรียนจํานวน      

88 หนวยกิต แบงเปน 3 กลุมวิชาคือ มนุษศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      

(เรณู  ผลสวัสด์ิ. 2524: 27) จากนั้นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไปตลอดระยะเวลาที่ผานมา  ซึ่งปจจุบันใชหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางปญญา  ความคิด ทัศนคติอันดีงาม  มีความรอบรู รูจักตนเอง  สังคม

และส่ิงแวดลอม  มวีิจารณญาณ  และความใฝใจในการแสวงหาความรู  รูจักคนหาความรูดวยตนเอง 

เปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  และถือเปนสาขาวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนตองเรียน  มีจํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 30  หนวยกิต  ใน  4  หมวดวิชา  ไดแก กลุมวิชาภาษา  กลุมวิชามนุษศาสตร   
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กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 2552: 25) 

โดยมีงานบรหิารวิชาศึกษาทัว่ไปรับผิดชอบประสานงานการจัดการเรียนการสอนและทุกคณะรวมกัน

รับผิดชอบการสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตาง ๆ 

ไดแก  ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน  ดานวธิีการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน   

ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอปุกรณการสอน  และดานการวัดและประเมินผล  จากการศึกษารายงาน

การประเมนิผลการเรยีนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม   สหวทิยาการ  ภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2550 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2550ข) และจากการสัมภาษณอาจารยและนักศึกษา (วัชระ  สินธุประมา ; 

สังวาลย  คงจนัทร ; บุญฑิรา  รัชตอาภา ; ธัญชนก เกษมณี ; นิชกานต จงอักษร ; คามินทร ชอชัย

ทิพย. 2552: สัมภาษณ) พบวา 

 ดานหลักสูตร  พบวา  วชิาศกึษาทั่วไปในกลุมสหวทิยาการมีความซ้ําซอนกนัในบางเนื้อหา  

เนื้อหาวิชาเขาใจยากและไมครอบคลุมจุดประสงคของรายวิชา บางหมวดวิชามีเนื้อหามากเกินไปและ

เปนเนื้อหาทีน่กัศึกษาเคยศึกษามาแลว  เนื้อหาบางสวนไมสามารถนาํมาใชประโยชนในชวีิตประจําวนั

ได  อีกทัง้ยงัขาดความทนัสมัยทาํใหนักศกึษาขาดความสนใจ นอกจากนีก้ารจัดหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไปสวนที่สองสวนใหญเปนวิชาพืน้ฐานของแตละสาขาวิชา  เชน  ภาษาฝรั่งเศส 1-2  สถิติพืน้ฐาน  

ธุรกิจเบื้องตน  ซึ่งแตละคณะจัดเปนวิชาบังคับใหนักศึกษาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ดานอาจารย  พบวา  ในแตละรายวิชามีสัดสวนระหวางอาจารยและนกัศึกษาแตกตางกนั  

สําหรับวชิาที่จดัการเรยีนการสอนเปนกลุมเล็กจะมนีักศกึษาประมาณ 30-50 คน  สวนวิชาที่จดัการเรียน

การสอนเปนกลุมใหญจะมีนักศึกษาประมาณ 500-1000 คน ตออาจารย 1 ทาน  จึงสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ซึ่งตามมติมหาวทิยาลยัป 2547 เหน็ควรใหมกีารจัดการเรียน

การสอนไมเกนิกลุมละ 50 คน  แตในทางปฏิบัติไมสามารถกระทําไดเนื่องจากหากจดัหองเรียนกลุมละ 

30-50 คน ในรายวิชาสหวิทยาการก็จะตองเปดสอนประมาณ 8-9 กลุมตอภาคการศึกษาซึ่ง

มหาวิทยาลยัไมสามารถจัดหาผูสอนไดเพยีงพอกับความตองการ  นอกจากนีน้ักศึกษาเห็นวาผูสอน 

บางทานขาดเทคนิคการสอนทีน่าสนใจ  บางวิชาสอนไมตรงกับเคาโครงการสอน  อีกทั้งการที่ไมมี    

การประกนัคุณภาพในสวนวิชาศึกษาทั่วไปก็ทาํใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ เชน ไมมกีารกาํหนด

วาแตละรายวชิาตองใชผูสอนที่มีคุณวุฒิอยางไร  และในการสํารวจการใชอินเตอรเนตของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 2546: 33) ยังพบวาคณาจารยสวนใหญยงัขาด

ทักษะในการใชอินเตอรเน็ตและยังไมไดนาํเอาเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอนเทาที่ควร 
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 ดานวธิีการสอน  พบวา  วธิกีารสอนสวนใหญเปนการสอนแบบบรรยายจงึเปนการสื่อสาร

แบบทางเดียวโดยเนนใหนักศึกษาทองจาํ  มีการอภิปรายบางสาํหรับรายวิชาที่สอนเปนกลุมเลก็  

นอกจากนีย้ังมีการทาํรายงานและคนควาเพิ่มเติม  แตในการสอนแบบกลุมใหญผูสอนไมสะดวกให

นักศึกษาทํางานกลุมยอยเนื่องจากผูสอนดูแลไดไมทั่วถึงและเวลาไมเพียงพอ   

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  บางรายวชิาที่มนีักศกึษาลงทะเบยีนจาํนวน

มากเมื่อมีการจัดกิจกรรมจึงไมสามารถทําใหนักศกึษาทกุคนเขารวมกจิกรรมไดอยางทัว่ถงึ  อีกทัง้ยัง

สงผลใหผูสอนเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดซักถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดไมมากนกั  นอกจากนี้

นักศึกษาใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดกจิกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริง  มกีารเชิญวทิยากร

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายบางจะทําใหนกัศึกษามโีลกทัศนทีก่วางไกลขึน้ และควรจัด

กลุมผูเรียนออกเปนกลุมสายสังคมศาสตรและกลุมสายศิลป 

 ดานอาคาร  สถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  พบวา  หองเรียนที่อยูในอาคารใหมมีความ

ทันสมยัแตไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากผูสอนบางทานไมเคยไดรับการฝก 

อบรมใหใชงานสื่อและอุปกรณการสอน  สวนหองเรียนที่อยูในอาคารเกาพบวาสื่อและอุปกรณบางหอง

ชํารุดและไมไดรับการซอมแซมใหใชงานได นอกจากนีน้กัศึกษาเหน็วาขนาดของหองเรียนสาํหรับบางวชิา

มีนกัศึกษาจํานวนมากเกนิไป ที่นัง่ชาํรุดและไมรับการซอมแซม  อีกทัง้แสงสวางในหองเรียนไมเพยีงพอ  

 ดานการวัดและประเมินผล พบวา ผูสอนควรใชขอสอบที่มีลักษณะเปนการวิเคราะหมากกวา

การวัดความจาํ  ในการประเมินผลของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนกลุมใหญไมคอยมีมาตรฐาน

เนื่องจากอาจารยผูสอนมีเพียง 1 ทาน บางครั้งผูสอนจึงใหผูชวยสอนตรวจซึ่งนักศึกษามีความวิตก

กังวลวาผูชวยสอนบางทานไมมีพืน้ความรูในรายวิชานั้น ๆ   นอกจากนี้นกัศึกษายังมีความเหน็วา

ผูสอนไมควรนาํขอสอบเกามาสอบซ้ําและควรมีการประเมินผลจากการทํางานกลุมบาง  

จากสภาพปญหาตางๆ ที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรในดานการจัดหลกัสูตร  ดานการจัดผูสอน  ดานวิธกีารสอน  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  ดานการวัดและ

ประเมนิผล ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบถามทัศนะของนกัศกึษา  

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อจะไดเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารย และ

บุคคลที่เกี่ยวของ  ไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไปใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีความมุงหมายเพื่อ 

 1. ศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  ในดานหลกัสูตร  ดานอาจารย   ดานวธิีการสอน  ดาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล 

 2.เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป  

โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา  ชั้นป  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัจะสามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและอาจารย  เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง  

และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ใหเหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายที่กาํหนด  และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 และ 3  ใน 

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2554  ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  จาํนวน 8,665  คน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก   

     1.1  ชัน้ป  จําแนกเปน  ชัน้ปที ่2  และ ชั้นปที ่3   

1.2  กลุมสาขาวิชา  จําแนกเปน 7 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวทิยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ  กลุมสาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร  กลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร  กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/

บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร/วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป   

1.3   ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  จําแนกเปน  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง  ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่า 

2. ตัวแปรตาม  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรตามทัศนะของนักศึกษา   ใน  6  ดาน  ไดแก 
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2.1 ดานหลักสูตร 
2.2 ดานอาจารย 
2.3 ดานวธิีการสอน 

2.4 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5 ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน 

2.6 ดานการวัดและประเมินผล 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. วิชาศึกษาทั่วไป  ในการวิจัยนี้ หมายถงึ กลุมรายวิชาที่กาํหนดไวในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรู      

มีทัศนะกวางขวางรอบตัว  สามารถเขาใจถึงสถานภาพของตัวบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกบัสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ  สภาพ แวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  และเพื่อใหผูเรียนสามารถตระหนักถึง

ความสัมพันธเกี่ยวโยงของวิทยาการทั้งหลาย  ทั้งในทางสาขาวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรและภาษา  และเปนกลุมรายวิชาทีน่ักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนทกุคณะตองเรียน 

2. ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน  ในการวิจยันี้ หมายถงึ  ความคิดเห็นหรอืการ

แสดงออกถึงความรูสึกของนกัศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ใน 6   ดาน  ดงันี ้  

 2.1  ดานหลกัสูตร  หมายถงึ  การดําเนินการเกี่ยวกับหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ไดแก  

การกําหนดจดุมุงหมาย การกําหนดหนวยกิตของรายวชิา ความทันสมัยของเนื้อหา รวมถงึการจัด

หลักสูตรใหสอดคลองกับชีวิตประจําวนัและความตองการของผูเรียน 

 2.2  ดานอาจารย  หมายถึง  คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  ไดแก  ความสามารถในการ

ถายทอดความรู  ความเปนผูมีความรูและประสบการณในการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป การใชเทคนิค    

การสอน ความสามารถของการใชเทคโนโลยีในการสอน รวมถงึการจัดผูสอน ไดแก สัดสวนระหวาง

อาจารยและนกัศึกษา การเลือกอาจารยทีม่ีความรูตรงกบัวิชาที่สอน 

 2.3  ดานวิธีการสอน  หมายถึง  วิธีการที่ผูสอนนํามาใชในการถายทอดความรูและ

ประสบการณสูผูเรียน  โดยวิธีการตางๆ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมถึงการเลอืกใชวิธีการสอน  

ที่เหมาะสมกบัลักษณะวชิา 
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 2.4  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถงึ การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน  

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของผูเรียน ไดแก  การจัดประสบการณตาง ๆ ทัง้ในชั้นเรียนและนอก

ชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  การศึกษาดงูานนอก

สถานที ่ และการเชิญวทิยากรภายนอก 

 2.5  ดานอาคารสถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  หมายถึง  การจัดสถานที ่ ส่ือ  วสัดุ  

อุปกรณ  ที่ใชในการเรียนการสอน  มีประโยชน  ทันสมยั  เพียงพอ  และเอื้ออํานวยตอการเรียนการ

สอน  ไดแก  การจัดหองเรียน  ขนาดหองเรียนที่เหมาะสม  สภาพของหองเรียน  การเลือกใชส่ือที่

เหมาะสม  คณุสมบัติของสื่อ และประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

 2.6  ดานการวัดและประเมนิผล หมายถงึ การดําเนนิการเกี่ยวกบัการวัดและประเมนิผล  

เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล  ลักษณะของขอสอบ  รวมทั้งวิธกีารตาง ๆ ที่ผูสอนดําเนินการเพื่อ

วัดผลสัมฤทธิข์องผูเรียนและการแจงผลการประเมิน 

 3.  กลุมสาขาวิชา หมายถึง  สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ซึ่งแบงออกเปน 7 กลุม  ตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวชิาที่สํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กาํหนดดังนี ้

 3.1 กลุมสาขาวิชาสงัคมศาสตร/มนุษยศาสตร  จํานวน  6  คณะ  ไดแก  คณะนิติศาสตร  

คณะรัฐศาสตร  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะวารสารศาสตรและส่ือสาร 

มวลชน  คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

 3.2  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน  5  คณะ ไดแก  คณะแพทยศาสตร  

คณะสหเวชศาสตร  คณะทนัตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 3.3  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ  จาํนวน  1  คณะ  ไดแก  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 3.4  กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  1  คณะ ไดแก  คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการผังเมือง 

 3.5  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  จาํนวน 1  คณะ ไดแก  คณะวศิวกรรมศาสตร 

 3.6  กลุมสาขาวิชาบริหารธรุกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/

เศรษฐศาสตร  จํานวน  2  คณะ  ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร 

 3.7  กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร/วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป จํานวน  1  คณะ ไดแก  

คณะศิลปกรรมศาสตร 
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 4.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ผลการเรยีนทีเ่ปนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในการวิจยันี้ 

หมายถงึ ผลการเรยีนของนักศึกษาที่ไดรับตามคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแตเร่ิมเขาศกึษาจนถงึภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2554 โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ 

 4.1 ระดับสูง หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมระหวาง 3.01 – 4.00 

 4.2 ระดับปานกลาง หมายถงึ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.01 – 3.00  

 4.3 ระดับตํ่า หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.00 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักศึกษาทีศ่ึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกัน  มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 

 2.  นักศึกษาทีศ่ึกษาในชั้นปตางกนั  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษา

ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 

 3.  นักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน 

แตกตางกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่องการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ตามความคิดเห็นของนักศกึษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่

เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี ้  

1. ความหมายและจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทัว่ไป  

2. ความเปนมาของวิชาศึกษาทั่วไป  

3. รูปแบบการจัดและการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไปในสถาบันอุดมศึกษาไทย   

4. แนวคิดและหลักการเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไป  ไดแก  ดาน 

หลักสูตร  ดานอาจารย   ดานวิธีการสอน  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที่  

ส่ือและอุปกรณการสอน  ดานการวัดและประเมินผล    

5. การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ความหมายและจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป 
 คําที่ใชกับหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปนีม้ีใชอยู  3  คํา  คือวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาการศึกษา

ทั่วไป  เปนคําเดียวกนัใชตรงกับภาษาอังกฤษ  General  Education  ซึ่งเปนคาํที่ใชอยูทั่วไป  สวนอีก

คําหนึ่งคือวิชาพื้นฐานทัว่ไป  (Foundation  Education)  ใชในความหมายเดียวกนั  แตโดยตัวเนื้อหาก็

มีลักษณะเดียวกันคือ  วิชาที่เปนพืน้ฐานของชีวิต  เปนหลักวธิีการดําเนินชีวิต  สวนอีกคําหนึ่งคือวิชา

การศึกษาเสรี  (Liberal  Education)  หรือศิลปศาสตรศึกษา  (Liberal  Arts)  เปนคําที่มีใชตั้งแตสมัย

กรีกและโรมัน  หมายถึง  การศึกษาประเภทมนษุยธรรม  เปนการพฒันาทางดานสตปิญญาและจติใจ  

เปนการศึกษาที่ใหแกชนชัน้ปญญาชนเพือ่นําไปสูการเปนปญญาชนที่สมบูรณ  (ไพฑูรย  สินลารัตน.  

2550: 5;  วิจติร  ศรีสอาน.  2518: 79) 

 สําหรับวิชาศึกษาทัว่ไปของอดุมศึกษาไทยนั้น  คํานิยามที่เปนทางการอาจถือคํานิยามตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีม่ีพฒันาการ

มาเปนลําดับ  โดยเกณฑมาตรฐานวาดวยหลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2517  ใชคําวา

วิชาพื้นฐานทัว่ไป  (ไพฑูรย  สินลารัตน.  2550: 6)   
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 ในประกาศทบวงมหาวทิยาลัย  เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2532  

ไดเปลี่ยนชื่อจากหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ไปเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และไดใหคํานยิามของวิชาศกึษา

ทั่วไปวา  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนทีก่วางไกล  มี

ความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอ่ืนและสงัคม  เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษา

ในการติดตอส่ือความหมายไดดี  เปนคนทีส่มบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  มีคุณธรรม  ตระหนักใน

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนาํความรูไปใชในชีวิตและ

ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี (ทบวงมหาวิทยาลยั.  2532: 10-12)  ซึ่งสอดคลองกับคํานิยามใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ที่ใชอยูในปจจุบัน 

 นอกจากนีน้ักวิชาการทางการศึกษาของประเทศไทยหลายทานไดใหความหมายของวิชา

ศึกษาทั่วไปเพิม่เติมอีกวา  วชิาศกึษาทัว่ไปเปนวชิาพื้นฐานกอนที่จะเรียนวิชาเฉพาะ  เนนเนื้อหาวิชา

เพื่อพัฒนาสติปญญา  ซึง่มกัประกอบดวยสาขาวิชาดานมนษุยศาสตร  สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  และมีโลก

ทัศนกวางไกล  (ไพฑูรย  สินลารัตน.  2531: 1; ประดิษฐ  มีสุข.  2535: 1)  สวนบุญลอม  มะโนทัย  

(2522: 154)  และกิตติ  จรัญยานนท  (2526: 1)  ไดใหความหมายวา  วิชาศกึษาทั่วไปเปนการศึกษา

ในแนวกวางและเปนการใหความรูทัว่ ๆ ไป  โดยปกติแลวเปนกลุมวชิาที่กาํหนดใหนักศึกษาทั้ง

มหาวิทยาลยัไดเรียน  เพื่อสรางประสบการณอยางเดียวกันใหกับทกุคน  และเพื่อพฒันาบุคคลใหเปน

คนที่สมบูรณ  เขาใจปญหาและความสมัพนัธของปญหา  รูจักวิเคราะหวิจารณและมีเหตุผล 

 สรุปไดวา  วิชาศึกษาทัว่ไปเปนการศึกษาที่จําเปนสาํหรบันักศึกษาทุกคน  เปนการศกึษาใน

แนวกวาง  ใหความรูทัว่ ๆ ไป  ซึง่เปนพืน้ฐานกอนที่จะเรียนวิชาเฉพาะ  เพื่อพฒันาบุคลใหเปนคนที่

สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  มีความรอบรูอยางกวางขวาง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เขาใจธรรมชาติ   

ตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  รูจักวิเคราะหวิจารณและมีเหตุผล  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชวีิต

ในสังคมไดเปนอยางด ี

 
จุดมุงหมายของวิชาศกึษาทั่วไป 

 การกําหนดจดุมุงหมายของวิชาศึกษาทัว่ไปสวนใหญจะสอดคลองกบัความหมายของวิชา

ศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอน  จุดมุงหมายของหลักสูตรจะเปนตัวกาํหนดแนวทางในการ

ประเมินหลักสตูร  นักการศึกษาและสถาบนัการศึกษาทัง้ในและตางประเทศไดกลาวถึงจุดมุงหมาย

ของวิชาศึกษาทั่วไปไวในทัศนะตาง ๆ  ดังนี ้
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 เมฮิว  (มณี  ชางเผือก. 2539: 14 ; อางอิงจาก  Mayhew.  1967: 222)  กลาวถงึจดุมุงหมาย

ของวิชาศึกษาทั่วไปวา  เพื่อใหความรูพื้นฐานแกผูเรียนในทกุสาขาวิชา  โดยที่มิใชความรูทางวิชาชพี

เฉพาะ  และเพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองทีม่ีประสิทธิภาพ  รูจกัใชเวลาวางอยางมีคุณคา  ดํารงชวีิต  

ครอบครัวอยางมีคุณภาพและมีการปรับตัวไดดีในสังคม 

 มูลนิธิคารเนกี ้ (มณี  ชางเผอืก.  2539: 14; อางอิงจาก  The Carnegie Foundation.  1978:  

164 – 165) ไดเสนอจุดมุงหมายของวิชาศกึษาทั่วไปไววา  เพื่อสรางทกัษะในการศึกษาขั้นสงูและ

การศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อจัดเวลาใหนักศกึษาไดศึกษาและคิดที่สําคญั  ตลอดจนความหมายของ

แนวคิดนัน้  ทางดานมนุษยศาสตร  วทิยาศาสตร  สังคมศาสตร  ศิลปะ  และเมื่อกอใหเกิดการเรียนรู

ในลักษณะบูรณาการที่ทาํใหนกัศึกษามีใจกวางขวางและเขาใจในวิชาการในแนวทีก่วาง 

 ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2544: 4) กลาววา การจัดการศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีมี 

วัตถุประสงคเพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณทั้งในแงความเปนคน (Manhood) และกาํลงัคน (Manpower) 

ดังนัน้จุดมุงหมายของวิชาศกึษาทั่วไปจงึสรุปไดเปน 3 ประการ คือ  

1) เพื่อใหความรูพื้นฐานที่จาํเปนสําหรับทกุคน หมายถึงใหการศึกษาทัว่ไปเปนความรู 

พื้นฐานสาํหรับการเปนพลเมืองด ี

2) เพื่อเพิม่พนูความเจริญงอกงามทางสติปญญา  ใหผูเรียนไดสามารถนาํความรูไปใชใน 

การแกปญหาชีวิตและชวยทําใหสังคมเจริญรุงเรือง 

3) เพื่อชวยพัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัย มุงที่จะชวยใหคนเปนคนที่สมบูรณข้ึน มีบุคลิกภาพ  

ทัศนคติ และอุดมคติเหมาะสมกับการเปนปญญาชน 

สุวิชัย  โกศยัยะวัฒน  (2541: 4)  กลาววา  ตามจุดมุงหมายของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเปน

การศึกษาในลกัษณะกวาง  มิไดเจาะลึกในเนื้อหาโดยตรง  แตเปนการศึกษาเพื่อการปรับตัวใหเขากับ

การเรียนในมหาวิทยาลัย  เพื่อใหมีโลกทศันและวิสัยทีก่วางไกลออกไปมากกวาในสาขาแกผูเรียน   

เพื่อความเปนบัณฑิตที่สมบูรณ 

สวนไพฑูรย  สินลารัตน (2550: 57 -  61) ไดกลาวถงึจดุมุงหมายของวิชาศึกษาทัว่ไปใน

ปจจุบันไวดังนี ้

1. ไดรับความรูพืน้ฐานสําหรับการเรียนในวชิาอื่น ๆ ทัว่ไป 

2. มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ 

3. ไดเรียนรูวิธีการศึกษาหาความรูสาขาวิชาอืน่ ๆ 

4. มีโลกทัศนทีก่วางขึ้น 

5. ไดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมโลก / นานาชาต ิ

6. เขาใจเรื่องราวและปญหาของสังคมไทย 
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7. รูจัก / เขาใจทัง้ตนเองและผูอ่ืน 

8. ไดรับความรูเพื่อนาํไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนัได 
9. มีความรูและตระหนกัในคุณคาของศิลปวฒันธรรม 

10. ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม 

11. รูจักคิดวิเคราะห  วิจารณ 
12. มีความสามารถในการปรับตัวและตัดสินใจแกปญหา 

13. มีความใฝรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ 

14. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร 
นอกจากนี ้จากผลการสรุปการสังเคราะหเอกสารเรื่องรูปแบบการจัดวชิาศึกษาทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดทบวงมหาวทิยาลัย (ปทีป เมธาคุณวุฒ.ิ 2544: 4; อางองิจากสมาคม

สถาบนัอุดมศึกษา. 2540)  ไดกลาวถงึจุดมุงหมายของวชิาศึกษาทัว่ไปเพื่อผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังนี ้

1. มีความรูกวางในสาขาวิชาตางๆ มองเห็นความสัมพนัธและความเกี่ยวเนื่องประสานกัน 

ของสาขาวชิาตางๆ  

2. มีความรูและความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  
และใชภาษาตางประเทศเพือ่การสื่อสาร 

3. ใหมีปญญารูจกัคิด วิเคราะห วิจารณ มีความคิดริเร่ิม รักความกาวหนา มองเหน็การณ 

ไกลอยางมีโลกทัศน และเปนตัวของตัวเอง 

4. รูจักตนเอง เขาใจสังคม มองเหน็ปญหาในสังคมพรอมที่จะรับผิดชอบและแกไขปญหา 

ของตนเองและผูอ่ืนไดเหมาะสม และสามารถดํารงตนใหอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

5. เห็นคุณคาและมีสุนทรียในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

6. มีความเปนไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมสงู 

จากการศึกษาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบนัอุดมศึกษาตางๆ จะพบวาจุดมุงหมายของ

วิชาศึกษาทั่วไปของแตละสถาบนัจะสอดคลองกับจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทัว่ไปที่นกัการศึกษาตางๆ 

ไดกลาวไว เชน หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปมหาวทิยาลัยราชภัฏ  (2552: ออนไลน)  ไดกําหนดจุดมุงหมาย

ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปไวดังนี ้

 1.  เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุง 

รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล  ยั่งยนืตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  เพื่อพฒันาคุณภาพนักศกึษาใหเปนบณัฑิตในอุดมคติไทยที่สังคมตองการ  มีเจตคติที่ดี   

มีความซาบซึง้ในคุณคาของสัจธรรม  ความดี  ความงามและการดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม มีคุณธรรม  

จริยธรรมตระหนกัในการปฏิบัติตนตามวถิีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนรากฐานของความเปนไทย 
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 3.  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู  เปนผูใฝรู  รูจักคิดอยางมีเหตุผล  รูจักคิด

วิเคราะห  สังเคราะห  และคดิสรางสรรคได  สามารถแกปญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและ

ขอเท็จจริงที่เปนวทิยาศาสตรและตามหลักธรรม  สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  รวมทัง้มทีักษะ

ในการสรางเสริมสุขภาพ  มทีักษะในการประกอบอาชพีและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 ซึ่งสอดคลองกับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (2552: ออนไลน)  ที่ไดกาํหนดจุดมุงหมายของ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  เพื่อมุงสรางบัณฑติใหเปนผูมีคณุลักษณะดังตอไปนี้ 

 1.  มีความรอบรูอยางกวางขวาง  มโีลกทศันที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  

ผูอ่ืน  และสังคม  

  2.  ใฝหาความรู  ความคิดอยางมีเหตุผล  

 3.  สามารถใชภาษาในการตดิตอส่ือสารความหมายไดดี 

 4.  มีคุณธรรม  ตระหนักในคณุคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม

นานาชาต ิ

 5.  สามารถนาํความรูไปใชในการดําเนนิชวีิต  และดาํรงตนเองอยูในสงัคมไดเปนอยางด ี

 6.  เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข 

 บัณฑิต  ถนอมชาติ (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง แนวโนมรูปแบบหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา  พบวา หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนาจะเนนความเขาใจและการอยูรวมกันในสงัคมไทยและสังคมโลก  

มีการปรับตัว รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีปญญาและมีคุณธรรม  รวมทัง้การใหความรูและ

ทักษะที่จาํเปนตอการดําเนนิชีวิต  โดยมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการสือ่สาร   มีทกัษะ

พื้นฐานในเชงิสากล รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถเขาใจ

ความสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคมไทยและสังคมโลก 

 จากจุดมุงหมายที่สถาบนัการศึกษาและนักการศึกษาไดกลาวไว  อาจสรุปไดวา  วชิาศึกษา

ทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อสรางบัณฑิตใหเปนคนที่สมบูรณ  มีความรอบรูอยางกวางขวางทั้งในสาขา

วิชาชพีตนและสาขาวิชาชพีอื่น  มีคุณธรรม  เขาใจธรรมชาติ  ตนเองและผูอ่ืน  สามารถดํารงชวีิตอยูใน

สังคมอยางมคีุณภาพ  รูจกัคิดอยางมีเหตผุล  รวมทั้งสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและทนั

กับการเปลีย่นแปลงของสังคม 
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ความเปนมาของวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาพื้นฐานทัว่ไปหรือการศกึษาทั่วไป มาจากภาษาอังกฤษวา "General Education" วิชา

ศึกษาทั่วไปเปนสวนหนึ่งของวิชาศิลปศาสตร (Liberal Education)  ซึ่ง 2 คํานี้อาจใชแทนกนัไดใน

ความหมายทาํนองเดียวกัน  คําวา ศิลปศาสตร (Liberal Education) นั้นมีใชกันตัง้แต สมัยกรีกและ

โรมัน  ดังนั้นแนวคิดในการจดัหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปจึงเริ่มมาต้ังแตสมัยกรีกและโรมัน แตอยูในรูป

ของวิชาศิลปศาสตร (Liberal Education) หมายถงึการศึกษาซึง่เนนภมูิปญญาและเปนการศึกษา

สําหรับชนช้ันปญญาชน (Intellectual Elite) แตไมใชการศึกษาที่ใหแกทุกคน  (วิจิตร ศรีสอาน. 2518: 79) 

 หลักสูตรศิลปศาสตร เปนหลักสูตรการศึกษาชัน้สูง มุงเนนความรูเฉพาะในทางวชิาชีพเปน

สําคัญ ซึ่งวิชาศิลปศาสตรในสมัยกรีกประกอบดวย ยิมนาสติกหรือพลศึกษา (Gymnastics) ดนตรี 

(Music) ไวยากรณ (Grammar) เลขคณิต (Arithmetic) เราขาคณิต (Geometry) ดาราศาสตร 

(Astronomy) และปรัชญา (Philosophy)  ซึ่งตอมาสมยัโรมันไดปรับปรุงเปน 2 ระดับ คือ 

 ระดับตน (Trivium) ประกอบดวยไวยากรณ (Grammar) วาทศิลป (Rhetoric) และ

ตรรกวิทยา (Logic) 

 ระดับปลาย (Ouadrivium) ประกอบดวยเลขคณิต (Arithmetic) เรขาคณิต (Geometry) 

ดาราศาสตร (Astronomy) และดนตรี (Music) 

 รวมเรียกวา ศิลปศาสตรเจ็ดประการ (Seven Liberal Arts) ซึ่งใชเปนหลักสูตรที่ใชสืบตอกัน

มาในสถาบนัการศึกษาระดับสูงในยโุรปและอเมริกา ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงวิชาดานศิลปศาสตร 

ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 18 และ 20   จากความมุงหมายของการศึกษาเพื่อชนช้ันปญญาชน    

ซึ่งเปนคนสวนนอยเปนการศึกษาเพื่อมวลชน (Mass Education) วิชาศิลปศาสตรจึงไดรับการ

ปรับเปลี่ยนเปนวิชาสําหรับคนจํานวนมากขึ้น 

 วิชาศิลปศาสตรไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพือ่ใหเหมาะสมกับสภาพสงัคมและ

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร   เนื้อหาวิชาที่เดิมจาํกัดอยูเฉพาะทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซึ่งไมเหมาะกับยุคสมัยที่พลเมืองทุกคนจะตองมีความรูกวางขวางเพื่อ

การเปนพลเมอืงดีมิใชเพื่อไปสูการเปนปญญาชนที่สมบูรณอยางเดียว ควรจะรอบรูในสาขาวิชาอืน่ๆ

ดวย ดังนั้นจึงไดมีคําวา "วิชาศึกษาทั่วไป" (General Education) เกิดขึ้นแทนที่วิชาศลิปศาสตร (Liberal 

Education) เปนคําใหมที่ใชกันมากในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ตอมาไดมีการคิดคนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกหลากหลาย

รูปแบบ เชน ในป ค.ศ.1914 วทิยาลยัแอมเฮิรสท (Amherst College) ไดจัดวิชาสําหรบันิสิตชั้นปที่ 1 

ชื่อ "สถาบันเศรษฐกิจและสังคม" (Social and Economic Institution) โดยเนนการศึกษาวิชาเบื้องตน

ของสาขาอักษรศาสตร เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูเกี่ยวกบั "ความจริงเกี่ยวกบัสภาพของมนุษย" และสอน
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เกี่ยวกับจริยธรรม ตรรกวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมายและการปกครอง เปนการบูรณ

การวิชาสังคมศาสตรอันนับไดวาเปนรูปแบบแรกของวิชาพืน้ฐานทั่วไป นอกจากนี้ยงัมีอีกวิชาหนึง่ที่

เปดสอนในสมัยแรกของวิชาศึกษาทัว่ไป คือวิชา "อารยธรรมรวมสมัย" (Contemporary Civilization) 

ซึ่งเปดสอนในมหาวิทยาลยัโคลัมเบีย (Columbia University) โดยมีจดุมุงหมายที่จะอภิปรายสาเหตุ

ของการที่สหรัฐเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 1 อันจะชวยใหผูเรียนไดมีความคิดที่กวางขวางขึ้น 

(ทบวงมหาวทิยาลัย. 2546: 7-8) 

 ในระหวางป ค.ศ.1920-1930 โปรแกรมวิชาพื้นฐานทั่วไปในรูปแบบตางๆ ไดพัฒนา

กวางขวางขึน้โดยมหาวทิยาลัยบางแหงจัดวิชาใหนิสิตชัน้ปทีห่นึ่งและชั้นปที่สองไดเรียนเรื่องราวตางๆ 

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของตนเองนอกเหนือจากการเรียนวิชาเอก โดยใหนิสิตเรียนดวยตนเองดวย

การอานวรรณคดีที่มีชื่อเสียง 100 เลม ซึง่เรียกวา The Great books แลวนาํมาอภิปรายในชัน้เรียน

สัปดาหละหนึง่ครั้ง  ในป ค.ศ.1945 มหาวทิยาลยัฮารวารตไดเสนอรายงานเรื่อง "การศึกษาวิชา

พื้นฐานทัว่ไปในสังคมเสร"ี (General Education in a Free Society) โดยกลาวถึงปญหาและความ

จําเปนที่ตองมกีารศึกษาวิชาพื้นฐานทัว่ไป ทฤษฎีและวัตถุประสงค เนือ้หารายวิชาและการบริหารงาน

การศึกษาวิชาพื้นฐานทัว่ไปไวอยางชัดเจน ตอมาในป ค.ศ.1946 ไดมีการตีพิมพวารสารวิชาพืน้ฐาน

ทั่วไป (The Journal of General Education) เพื่อเปนสือ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหว

ของวิชาพื้นฐานทัว่ไปและเปนเครื่องมือในการพัฒนารายวิชาและเนื้อหาสาํหรับวชิาพื้นฐานทัว่ไป จึง

อาจกลาวไดวาในระหวางป ค.ศ.1945-1946 เปนชวงเวลาทีว่ิชาพื้นฐานทั่วไปมีความกาวหนาทุกดาน 

ทั้งดานการอภิปราย ประเมนิผลจุดมุงหมายเนื้อหาผูสอน วิธีการสอนและการบริหารงานวิชาพืน้ฐาน

ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา  ตอมาในสมยัหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการเสนอแนวคิดการสอนวิชาศกึษา

ทั่วไปทีมุ่งใหการศึกษาและฝกฝนผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ มีประโยชนตอสังคมสวนรวม ซึ่งแนวคิดนี้

ไดแพรขยายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นความสําคัญของวิชาพื้นฐานทัว่ไปใน

สถาบนัอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ทัง้นี้จากแนวคิดที่วาการจัดวชิาพืน้ฐานทัว่ไปทาํใหการศึกษาเกิด

ความสมดุล เนื่องมาจากการที่ผูเรียนสาขาวิชาชีพมักจะจํากัดตนเองอยูแตในวิชาชพีของตน ซึ่งทาํให

ขาดแนวคิดและความรอบรูในสาขาวิชาอืน่ๆ แตวิชาพืน้ฐานทั่วไปจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูกวาง

อยางที่ผูมกีารศึกษาควรรู (Paitoon Sinlarat. 1976: 20-43) 

 สําหรับวิชาศึกษาทัว่ไปในประเทศไทยนัน้  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา รูปแบบและ

วิธีการของหลกัสูตรอุดมศึกษาทีจ่ัดวิชาศกึษาทั่วไปเปนองคประกอบหนึง่ในโครงสรางของหลักสตูร

อุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขามามีอิทธิพลตอการอดุมศึกษาของไทย โดยเริ่มจัดในสาขาครุ

ศาสตรหรือการฝกหัดครูกอน ทั้งนี้มีจุดมุง หมายเพื่อใหบัณฑิตทางครศุาสตรมีความรูกวาง ซึง่จาํเปน

แกการประกอบอาชีพครู หลงัจากนัน้เปนตนมาไดมีการจดัหลักสูตรวิชาพืน้ฐานทั่วไปในอีกหลาย

สาขาวิชาและอีกหลายสถาบัน (ไพฑูรย สินลารัตน และทองอนิทร วงคโสธร. 2526: 5) 
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 การจัดหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปไดเร่ิมตนในประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ.2500 โดยคณะ 

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ใชชือ่วาหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป มีจํานวน 54-58 หนวยกติ 

สําหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี  จัดใหสัมพันธกับวิชาครูตลอดการศึกษาทั้ง 4 ป และระบุวัตถุ 

ประสงคไววาการศึกษาทัว่ไปนี้เปนหมวดวิชาที่มีวัตถุประสงคที่จะชวยนักศกึษาใหมีพื้นความรูเพือ่

เขาใจสภาพแวดลอม สังคม และการครองชีพประจําวันใหดีข้ึนโดยจัดใหศึกษาหลายๆ ดานเพื่อเปน

ความรูประกอบอยางกวางขวางของครู  เปนรากฐานที่จะชวยแกปญหาชีวิตของตนไดอยางด ี สมเปน

บัณฑิตในสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทย (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2552: ออนไลน) 

 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในสมัยเริ่มแรกจดัเปนหลกัสูตรแบบแกน  เปนการจัดหลักสูตรให

นิสิตนักศกึษาไดความรูทางกวางและบงัคับใหนิสิตนักศกึษาทุกคนตองเรียน  ในตอนตนและตอนกลาง 

ศตวรรษที่ 19 วิชาพื้นฐานทัว่ไปไดรับการยกยองวาเปนการศึกษาเพื่อฝกฝนจิต  เปนการสรางรากฐาน

ที่จําเปนตอการประกอบอาชพีตอไป  เปนวชิาที่ชวยพัฒนาลักษณะนิสัยและจริยธรรมของนิสิต

นักศึกษา และชวยในการจัดการศึกษาทางดานศิลปศาสตร (ชมพันธุ กญุชร ณ อยุธยา. 2530: 97-99) 

การจัดหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  สวนใหญมีลักษณะเปนแบบวิชาเบื้องตน  สวนการจัดเปนรายวิชา

ระดับสูงและรายวิชาสหวทิยาการกม็ีอยูบาง  สําหรับสาขาวิชาในหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป

ประกอบดวย 3 สาขาวชิา คอื มนษุยศาสตร สังคมศาสตร   และวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

 แมวาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยจะเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ริเร่ิมที่คณะครุศาสตรใน

การจัดหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  แตมหาวทิยาลยัทีจ่ดัอยางจรงิจังทั่วทั้งมหาวทิยาลัยเปนครั้งแรก คือ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (ไพฑูรย สินลารัตน และทองอินทร วงคโสธร. 2526: 7)  โดยเริ่มการจัด

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในชั้นปที ่1 และชั้นปที ่2 สําหรับนักศึกษาทกุคณะ  ตัง้แตป 2505 ลักษณะ

ของการจัดหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปเปนแบบวิชาผสมผสานและวิชาเบื้องตน โดยมคีณะศิลปศาสตร

เปนหนวยงานรับผิดชอบ จัดใน 3 สาขาวิชา  เชนเดยีวกบัคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

โดยมีจํานวน 88 หนวยกิต ตอมาในป พ.ศ.2506 ไดลดจํานวนลงเหลอื 50 หนวยกติ และไดจัดใหมี  

การเรียน  การสอนเฉพาะในชั้นปที ่1 เนื่องจากไดมีการคัดคานจากอาจารยและนกัศกึษาดวยเหตุผล

ที่วาจํานวนหนวยกิตของวิชาศึกษาทัว่ไปมากเกินไป (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2514: 1-3) 

 วิชาศึกษาทัว่ไปไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในประเทศไทย  

นับต้ังแตป พ.ศ.2517 เปนตนมา  เนื่องจากทบวงมหาวทิยาลยัไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน  โดยกําหนดใหหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะตองมีวิชา

พื้นฐานทัว่ไปอยางนอย 30 หนวยกิต  ใน  4  กลุมวิชา  กลุมวิชาละไมนอยกวา 6 หนวยกิต คือ กลุม

วิชาสงัคมศาสตร  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาภาษา  กลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดยกเลิกเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2517 
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และใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2525 แทน  ทั้งนีเ้พื่อใหสอดคลอง

กับแผนการพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคลองกับปรัชญาของสถาบนัอุดม 

ศึกษากับความตองการของสังคมปจจุบนั  สภาพสงัคม  เศรษฐกิจเปลีย่นแปลงไป  การศึกษาก็ตอง

เปลี่ยน แปลงเพื่อใหสอดคลองสัมพนัธกันโดยกําหนดใหมีวิชาศกึษาทัว่ไปอยางนอย 30 หนวยกิต  

ใน 4 หมวดวิชา  และนกัศกึษาจะตองเรียนในแตละหมวดวิชาไมนอยกวา 6 หนวยกติ คือ หมวดวชิา

มนุษยศาสตร หมวดวิชาภาษา  หมวดวิชาสังคมศาสตร  และหมวดวชิาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร    

ตอมาในป พ.ศ.2532 ทบวงมหาวิทยาลยัไดประกาศยกเลิกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2525 และใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2532 แทน  

โดยมีปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกัสตูร ดังนี ้

 1. ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 

 2. ใหสอดคลองกับปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา 

 3. ใหไดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพีของสาขาวิชานัน้ 

 4. ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและสอดคลองกับความตองการของสงัคม 

ในสวนของโครงสรางหลักสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดวิชา

ศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบรูณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาที่

ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ

คณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจาํนวน

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2532: 2) จากหลักเกณฑดังกลาว  

จะเหน็ไดวา โครงสรางหลกัสูตรระดับปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเปนองคประกอบที่สําคญัของ

หลักสูตรปริญญาตรี  ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยไดยึดหลักเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เปนเกณฑในการจัดหลักสูตรของแตละสถาบัน ซึ่งยังคงมี

รายละเอียดสอคคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2532  กลาวคอื 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปประกอบดวย  4  กลุมวิชา  คือ กลุมวิชาสงัคมศาสตร  กลุมวชิามนษุยศาสตร  

กลุมวิชาภาษา  และกลุมวชิาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร   ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษา

ทั่วไปในลกัษณะจําแนกเปนรายวิชาเดีย่วหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา

ที่คลอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ

คณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  และใหมีจํานวน

หนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
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สรุปไดวาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมีความเปนมายาวนานและมีการปรับปรุงจุดมุงหมาย

เนื้อหาวิชาเพือ่ใหเหมาะสมกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจแตละยุคสมัย ทั้งนี้เนื่องจากวิชาศึกษาทั่วไป     

เปนวิชากอใหเกิดความรูอยางกวางขวางแกผูเรียน และนําความรูกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ  

การดํารงชวีิตประจําวนั 

 

รูปแบบการจัดและการบริหารวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 รูปแบบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปที่จัดสอนรวมกนัในมหาวทิยาลยัไทยนั้น  เมื่อพิจารณา

แลวสามารถแบงไดเปน  2 รูปแบบใหญ  (ไพฑูรย  สินลารัตน.  2550: 73 – 90)   

 1.  แบบบงัคับรวม (Core  Curriculum) เปนหลกัสูตรที่จดัวิชาใหผูเรียนทกุคนตองเรยีน

เหมือนกนัทัง้มหาวิทยาลยั  โดยมีจุดมุงหมายหลัก  คือ  ตองการใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ

แนวคิด คานิยม  และทักษะที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกนั  วิธกีารจัดหลักสูตรแบบบังคับรวมนี ้ 

มหาวิทยาลยัจะจัดวิชาหลกัจํานวนหนึ่งไวใหนิสิตทุกคนทัง้มหาวิทยาลัยเรียน  อาจจะเปนวิชาเดียวให

เรียนกนัทัง้มหาวทิยาลยัหรือวิชาที่ใกลเคียงกนัใหนิสิตเลอืกได  ลักษณะรายวิชามกัจะเปนรายวิชาใน

เชิงของสหวทิยาการหรือบูรณาการ  และมีลักษณะกวางมากกวาเจาะและเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง

หรือวิชาใดวชิาหนึ่ง จึงมักจะดําเนนิการโดยกลุมคนหรอืรวมกันคิดจากหลายสาขาวิชามากกวาอยูใน

ความรับผิดชอบของสาขาวชิาใดวิชาหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึง่  ปจจุบันมหาวิทยาลัยที่มกีารจัดแบบ

บังคับรวมชัดเจน คือ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยทกัษิณ และมหาวทิยาลยัราชภัฏ    

 2.  แบบบงัคับกระจายหรือบังคับเลือก  (Distribution  Requirements)  เปนหลักสูตรบังคับที่

ทุกคนจะตองเรียน  แตทุกคนเลือกเรียนวชิาตาง ๆ  กระจายกนัออกไปไดแลวแตวาหลักสูตรไหน  คณะ

ใด  สนใจจะใหเรียนวิชาบังคับแบบใดบาง  แนวคิดของการบังคับกระจายนี้เนนที่ความแตกตางของ

บุคคลหรือของศาสตร  เพื่อเปดโอกาสใหนสิิตนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัสและคุนเคยกับสาขาวิชาชพี

อ่ืนนอกจากวชิาเอกของตนเอง  หลักสูตรแบบบังคับกระจายนี้ยงัแบงออกไดเปน  3  ลักษณะ คือ 

 2.1  บงัคับบางวิชาเลือกบางวิชา  เปนการกําหนดหมวดวิชาบงัคับไวแลวใหผูเรียนเรียน

วิชาบงัคับในหมวดวิชาทีก่ําหนดไวสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาม    

ความสนใจจากหมวดวิชาทีก่ําหนดไว  มหาวิทยาลัยไทยสวนใหญจัดเปนแนวนี ้ เชน  มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวทิยาเขตปตตานี  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ   

 2.2  บงัคับรายวิชาไว  เปนการกําหนดรายวิชาบงัคับไว  ผูเรียนจะตองเรียนรายวิชาเหลานี้

ใหครบจึงจะจบหลักสูตร  รายวิชาที่จัดนั้นมักจะเลือกจากคณะตางๆ ที่เกีย่วของกับ 3 สาขาวิชา คือ 

สาขาสังคมศาสตร  สาขามนษุยศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร 
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 2.3  บงัคับหนวยกิตเลือกรายวิชาเอง   รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่บังคับกระจายเต็มรูป  คือ  

หลักสูตรจะกําหนดไวเปนหมวดใหญ ๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะครอบคลุม  2 – 3 หมวดหลัก ๆ คือ  

มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วทิยาศาสตรและคณิตศาสตรและหรือภาษา แลวก็จะกาํหนดรายวิชาใน

แตละหมวดไวใหจํานวนหนึง่  หรือบางทีก็ไมกําหนดเลย  แตใหผูเรียนเลือกเรียนเองจากคณะวิชาที่

เกี่ยวของ  โดยกําหนดหนวยกิตบังคับไวในแตละหมวดวิชา  มหาวิทยาลัยที่ใชแนวคดินี้อยางเต็มที ่ 

โดยใหนิสิตเลอืกอยางมีอิสระ  คือ หลักสูตรในปจจุบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัที่จัดโดยสาํนักงาน

จัดการศึกษาทั่วไป 18  หนวยกิต  แยกเปนกลุมวิชาของกลุมวิชามนุษยศสตร  กลุมวิชาสงัคมศาสตร   

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  และกลุมวชิาสหศาสตร  โดยมหาวิทยาลยัจะกําหนดเพียงวา 

กลุมวิชาตาง ๆ  ใหนิสิตนักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย  3  หนวยกิตจากกลุมวิชาทัง้หมด 

 จากการศึกษาของบัณฑิต  ถนอมชาต ิ(2547: บทคัดยอ) เร่ือง แนวโนมรูปแบบหลักสตูรวิชา

ศึกษาทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา  พบวา โครงสรางหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนราชมงคลยังคงไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาบังคับรวมและ

รายวชิาบงัคับเลือก  ซึง่จะมีรายวิชามากกวาทีจ่ัดไวในปจจุบัน  และยงัคงจัดใหศึกษาในกลุมวิชาภาษา 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชามนษุยศาสตร กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร  โดยการจัด

รายวิชามีลักษณะบูรณาการความรู ซึง่เนนเนื้อหาสาระทีม่ีความสมัพนัธกับการดําเนนิชีวิตในสังคม  

ความเปนมนษุย  ความเขาใจเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร

และการคนควาใหความรู 

 สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดวชิาศึกษาทัว่ไปโดยใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ

บางครั้งอาจจะมีอยูทัง้  3 รูปแบบในสถาบันเดียวกัน  แลวแตวาคณะใดสาขาวิชาใดจะเหน็เหมาะสม  

แลวเลือกดําเนินการกนัเอง  เพื่อความเหมาะสม สะดวกและความคลองตัวในการบริหารหลกัสตูร 
 

รูปแบบการบริหารวิชาศกึษาทัว่ไป 
การจัดการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาทุกแหงจาํเปนตองมกีารบรหิารหลกัสูตรเพื่อให

หลักสูตรมีการใช มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความชัดเจน ทันสมัย มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอ

ผูเรียนอยางมาก  สําหรับการบริหารหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปจะแตกตางไปจากการบริหารหลกัสตูร

วิชาชพี  เนื่องจากหลักสูตรวชิาชีพสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของคณะวชิาหรือคณะกรรมการ

ระดับคณะ คณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ การบริหารหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปมีลักษณะพิเศษและมี

รูปแบบที่หลากหลายกวาหลักสูตรวิชาชพี  ซึ่งประมวลแลวพบวาม ี3 ลักษณะ คือ (ไพฑูรย สินลารัตน. 

2548: 105-117) 
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 1. การบริหารโดยภาควิชา หรือคณะวิชา รูปแบบของการจัดการและดูแลโดยภาควิชานี้

ภาควิชาที่เปนเจาของวชิาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยจะเปนผูกาํหนดเนื้อหา เลือกผูสอน จัดเวลา

สอน และดําเนินการสอนในวิชาศึกษาทัว่ไปวิชาใดวชิาหนึ่งตามนโยบายและขอกาํหนดของภาควิชาซึง่

ในบางกรณีอาจจัดเปนรูปแบบของคณะกรรมการในระดับภาควิชาหรือระดับคณะ  เพื่อดูแลวิชาศึกษา

ทั่วไปโดยตรง  เพื่อใหการจัดการสอนวิชาศกึษาทั่วไปมีลักษณะผสมผสานแนวคิดของหลายคน   

2. การบริหารโดยคณะกรรมการ  การบรหิารในรูปแบบของคณะกรรมการในประเทศไทย  

โดยทัว่ไปจะมรีองอธิการบดฝีายวิชาการเปนประธาน  และมีกรรมการอีกจํานวนหนึ่งทําหนาที่ดูแล 

และควบคุมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั  โดยมีฝายวิชาการของมหาวทิยาลัย

รับผิดชอบในดานธุรการตาง ๆ และขอความรวมมือดานอาจารยผูสอนจากคณะตาง ๆ  ลักษณะและ

งานของกรรมการนัน้อาจจะมีได 2 รูปแบบ คือ 1) คณะกรรมการทาํหนาที่ประสานระหวางภาควิชา

และคณะที่เกีย่วของ ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะกบัการจัดหลกัสูตรในเชิงบังคับกระจายและอยูในความ

รับผิดชอบของภาควิชา  2) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง  เปาหมาย และการ

ดําเนนิการในเชิงนโยบาย  รวมทัง้ตัดสินใจเชิงปฏิบัติ  เชน  การคัดเลอืกวิชา  การตดัสินดําเนนิงาน  

และคัดเลือกผูสอนดวย แตตัวบุคคลและอุปกรณการเงนิยังอยูกับคณะวิชาและภาควชิาตาง ๆ แบบนี้

เหมาะกับการจัดหลักสูตรในเชิงของสหวทิยาการมากกวาภาควชิา  เพราะประสานและดําเนนิการ

รวมกันระหวางสาขาวิชาไดมากกวา 

3. การบริหารโดยหนวยงานอิสระ แนวคิดในการบริหารการศึกษาทัว่ไปในรูปแบบของสถาบนั

อิสระนี้เร่ิมในประเทศไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2514  เมื่อมกีารวางแผนพฒันาการศึกษาของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัระยะที ่3 (พ.ศ. 2515-2517)  ไดมีขอเสนอใหมกีารจัดตั้ง “สถาบันวชิาศึกษาทัว่ไป” ข้ึน

เพื่อใหบริการการสอนความรูพื้นฐานทั่วไปกับคณะตาง ๆ  การบรหิารในลักษณะของหนวยงานอิสระ

จะสนองการจดัหลักสูตรในรปูแบบของแบบบังคับรวม หรือแบบสหวิทยาการไดอยางเต็มที ่สามารถ

กําหนดเปาหมาย และนโยบายของวิชาศกึษาทั่วไปไดอยางเหมาะสม มีบุคลากรเฉพาะของตนเอง มี

งบประมาณ สถานที ่และการบริการตางๆ ของตนเองทาํใหการจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปดําเนินไปไดตาม

อุดมคติไดมากกวาบริหารในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบนัที่มกีารดาํเนนิการจัดตัง้สถาบันกนัหลายแหงแลว  

เชน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน  และมหาวทิยาลยัศรีปทมุ เปนตน 
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 สุวิชัย  โกศยัยะวัฒน (2541: 4) กลาววา การบริหารจัดการหมวดวิชาศกึษาทั่วไปควรมี

หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ  ไมควรขึน้กับภาควิชาโดยตรงเพราะจะทาํใหเปนภาระที่มากเกินไป  

อีกทั้งการจัดหลักสูตรและเนือ้หาไมมีความเปนสหวทิยาการแตกลายเปนพืน้ฐานของวิชาเฉพาะตาม  

ที่ภาควิชารับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับปริศนา ชัยดวง; และคนอื่นๆ (2551: 290) ซึ่งไดประเมิน

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตานี พบวา การบริหาร

จัดการหลักสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไปควรมีหนวยงานกลางหรือองคกรเฉพาะบรหิารจัดการหลักสตูร 

หรืออาจใหภาควิชา/คณะตางๆรับผิดชอบเชนเดิม แตควรนํารองใหมีคณะกรรมการวชิาศึกษาทัว่ไป

โดยมีผูแทนจากคณะตางๆ ตามกลุมสาขาวิชา 

 สรุปไดวา การบริหารหลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นอยูกบัโครงสรางการบริหารงานและจํานวน

อาจารยของแตละมหาลัย  โดยควรมีหนวยงานหรือคณะกรรมการกลางที่ประกอบดวยคณะหรือ

อาจารยที่มีประสบการณสอนวิชาศึกษาทั่วไปเขามาดําเนินการจัดการเรียน   การสอนเพื่อใหเกิด

การบูรณาการของหลักสูตรอยางแทจริง  แตหากเปนหลกัสูตรรายวิชาเฉพาะก็ควรใหคณะที่สอนวชิา

นั้นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการเอง 

    

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการสาํคัญที่จะสงเสริมการเรียนรูใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอนจงึจําเปนตองมีกระบวนการที่สามารถสงเสรมิใหผูเรียนเกดิการ

พัฒนาไปตามเปาหมายที่ตองการได  ตรงตามวัตถุประสงคของหลกัสูตร  ซึ่งการจดัการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษามีองคประกอบที่สําคัญ  6  ดาน  ไดแก  ดานหลกัสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธีการสอน  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวดั

และประเมินผล   
 ดานหลกัสูตร 
 หลักสูตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาทกุระดับ  เพราะเปนกาํหนดหรอืกรอบ

ของแนวปฏิบตัิที่จะทาํใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายทีว่างไว (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. 

2539: 1)  ดังที่ธํารง  บัวศรี  (2531: 6) ไดกลาวถึงความหมายของหลกัสูตรวาคือ แผนซึ่งไดออกแบบ

จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย  การจัดเนือ้หาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรม

การศึกษา เพือ่ใหผูเรียนมีพฒันาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว  สวนสุมิตร  คุณานุกร  

(2523: 2) กลาววาหลักสูตรหมายถงึ โครงการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ  

และคุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กาํหนดไว    
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สุนีย   ภูพันธ  (2546: 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไวดังนี ้

1. หลกัสูตรเปนแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู 

2. หลกัสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน  เปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัด

ประสบการณวาผูเรียนและสังคมควรไดรับส่ิงใดบางที่เปนประโยชนแกเด็กโดยตรง 

3. หลกัสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา 

4. หลกัสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียนตาม

จุดมุงหมายของการศึกษา 

5. หลักสูตรเปนเครื่องกาํหนดแนวทางในการจัดประสบการณวาผูเรียนและสังคมควรจะ

ไดรับส่ิงใดบางที่จะเปนประโยชนแกเด็กโดยตรง 

6. หลกัสูตรเปนเครื่องกาํหนดวาเนื้อหาวิชาอะไรบางที่ชวยใหผูเรียนมชีีวิตอยูในสงัคมอยาง

ราบร่ืน  เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาต ิ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

7. หลกัสูตรยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาเปนเชนไร 

สําหรับจุดมุงหมายของหลกัสูตรนั้น จากการศึกษาของเสริมศรี ไชยศร  สุรพล บวัพมิพและ

สุนทรี คนเที่ยง (ไพฑูรย สินลารัตน. 2548: 31; อางองิจาก เสริมศรี ไชยศร  สุรพล บวัพิมพ; และสุนทรี 

คนเทีย่ง. 2543)  เสนอวา หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุงหมาย 5 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาหรือสงเสริมความเปนคนสมบรูณที่มีความรู ความเขาใจ มทีักษะชีวิตและ

สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรูเฉพาะดาน 

2. มุงเตรียมความพรอมทางสติปญญา ความสามารถเพื่อใหเปนผูบริโภคที่ฉลาดรูคุณคา 

ของความคิด วิชาการและสรรพสิ่ง โดยการสงเสริมใหผูเรียนมีความลกึซึ้งทางปญญา และรูจักใช

ความคิดขั้นสงู 

3. สงเสริมทกัษะที่เปนเครื่องมอืการเรียนรูในสังคมขอมูลขาวสาร 
4. สงเสริมการเหน็คุณคาของภมูิปญญา เอกลักษณ และวฒันธรรมทองถิ่น 

5. เพื่อพัฒนาความเปนสากล ความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ  

เนื้อหา  

โครงสรางหลกัสูตรในระดับอุดมศึกษามีองคประกอบสําคัญ  3 สวน  สวนที่หนึ่งคือการศึกษา

วิชาชพี (Professional Education) เปนเนื้อหาความรูและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สถาบนัอุดมศึกษาจัดขึ้น

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทาํความเขาใจและปฏิบัติไดในวิชาชีพใดวชิาชพีหนึ่ง สวนที่สองคือการศึกษา

ทั่วไป (General  Education)  ที่เนื้อหาความรูรวมทั้งกจิกรรมตาง ๆ ทีส่ถาบนัอุดมศึกษาจัดขึ้นเพือ่ให

ผูเรียนไดมีทรรศนะแนวคิด และบุคลิกที่กวางขวาง  ไมคิดแคบเฉพาะในสาขาวิชาของตน  มีความ

รับผิดชอบตอสังคม สรางเสริมคุณธรรมดานตาง ๆ เพื่อเสริมใหเปนคนที่สมบูรณข้ึน  ประกอบวชิาชีพ
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ของตนไดดีและมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสวนที่สามคอืวิชาเลือก (Elective  Course) เปนวิชาเลือก

ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดตามความสนใจกวางขวางและแตกตางกนั (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2549: 13) 

สําหรับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. 2549: 14-15) ไดกําหนดใหหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี  โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย  4  กลุมวิชา  คอื 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร กลุมวชิามนษุยศาสตร กลุมวชิาภาษา และกลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจดัวิชาศึกษาทัว่ไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาเดี่ยวหรือลักษณะบูรณา

การใด ๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาทีค่ลอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  

ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

วิชาศึกษาทั่วไป และใหมีจาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกติ  ซึ่ง ทบวงมหาวิทยาลัย (2538: 

101) ไดกลาวถึงปจจัยที่ตองพิจารณาในการจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปเกี่ยวกับองคประกอบของหลกัสูตร  

ไวดังนี ้

1. รายวิชาควรสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของสถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ ในการ 

ผลิตบัณฑิต เพื่อใหสามารถเขาสูสังคมในแตละยุคสมัย 

2. รายวิชาควรประกอบดวย  กลุมรายวิชาใหญ ดังนี ้กลุมภาษา กลุมมนษุยศาสตร กลุม 

สังคมศาสตร กลุมวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. เนื้อหาวิชาควรเกี่ยวของกับทองถิน่ (Localization) และสอดคลองกับกระแสโลกาภวิัฒน 

ตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 

4. การจัดรายวิชาแตละรายวชิา ควรจะจบในตัวเองหรือเปนรายวิชาทีต่อเนื่องกนั ข้ึนอยูกับ 

ผูรางหลกัสูตรและจุดมุงหมายของแตละรายวิชา เชน กลุมวิชาภาษาอาจจัดใหเปนรายวิชาตอเนือ่งได  

หรือกลุมรายวชิามนษุยศาสตร สังคมศาสตร  วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร อาจจัดใหเปนรายวิชาที่

จบในแตละรายวิชา โดยมีลักษณะบูรณาการ 

สาโรช  บวัศรี (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2549: 14; อางองิจาก สาโรช  บวัศรี. 2529)  ไดกลาวถงึ

ลักษณะทัว่ไปของหลักสูตรแบบบูรณาการไวเปนแนวทางดังนี้   

1. หลักสูตรควรเนนใหผูเรียนกาํหนดปญหาและหาวิธีแกปญหา  ซึง่จะทาํใหผูเรียนคิดเปน   

แกปญหาเปน  ตัดสินใจเปน  รูจักทํางานรวมกนัและทาํงานเพื่อสังคม  การที่ผูเรียนแกปญหาของตน

หรือสังคมไดสําเร็จยอมกอใหเกิดบูรณาการได 

2. จัดวิชาตาง ๆ ใหมีความสัมพันธใกลชิดกนั  ผสมผสานเนื้อหาสาระของศาสตรตาง ๆ ไว 

ดวยกนั  ไมแยกเปนวิชาเดีย่ว ๆ  

 



25 
 

3. ควรจัดเปนกลุมวิชา เพื่อใหผูเรียนไดมองเห็นความสมัพนัธของศาสตรตาง ๆ โดยหวงัวา 

ผูเรียนจะเกิดลักษณะบูรณาการขึ้นได 

4. เลือกสรรสาระวิชาที่คาดคิดวาผูเรียนจะมคีวามสนใจรวมกันหรือคาดวาจะตองมีความ 

สนใจรวมกนัหรือทําใหผูเรียนเหน็ความสาํคัญรวมกัน 

5. วิชาที่บูรณาการเหลานัน้บังคับใหทุกคนเรยีน เพื่อหวงัวาผูเรียนทุกคนจะเกิดลักษณะ 

บูรณาการอยางแทจริง 

 ไพฑูรย  สินลารัตน (2550: 94) กลาวถึงลกัษณะรายวิชาของวิชาศึกษาทัว่ไปแบงออกเปน   

3  ลักษณะใหญ   คือ 

1.   ลักษณะรายวิชาเดี่ยว เปนวิชาที่ใชเนือ้หาและวิธีการตาง ๆ  เฉพาะในสาขาวิชาเดียว

เทานัน้  ไมอาศัยหรือไปรวมกับวิชาอื่น ๆ  แลวนํามาสอนรวมกนั  แนวคิดและเนื้อหา  รวมทัง้วธิีการที่

ใชนั้นจะใชเฉพาะในสาขาของตนเอง  ซึ่งอาจแบงไดเปนรายวิชาเนื้อหาและรายวิชาประยุกต 

 2.  ลักษณะรายวิชาผสม   การจัดในลักษณะรายวิชาผสม  คือ  จัดรายวิชาที่ผสมผสาน

รายวิชาตาง ๆ  อยางนอย  2  วิชาเขาดวยกันในลกัษณะของบูรณาการ  หรือผสมผสานเนื้อหาวชิาเขา

ดวยกนั  โดยมีเปาหมายทางรายวิชาเปนสําคัญ   

  2.1  รายวิชาผสมเพื่อเปาหมายทางวิชาการ  เนนการผสมผสานรายวชิาเพื่อการ

เขาใจหรือการเรียนรูวิชาการที่สมบูรณ  เพือ่ใหเรียนรู  เขาใจเนื้อหาวิชาที่กวางขวางลึกซึ้งขึ้น  สงเสริม

ใหเขาใจสาขาตาง ๆ  ใหดีข้ึน  สมบูรณข้ึน  เชน  วิชาศาสนากบัสังคม  ปรัชญากับศาสนา 

  2.2  รายวิชาผสมผสานเพื่อเปาหมายชวีิต / มนุษย  การผสมผสานในแนวนีเ้นนให
ผูเรียนไดเขาใจชีวิต  เขาใจความเปนมนษุยที่สมบูรณยิ่งขึ้น  เชน  วชิามนษุยกับการใชเหตุผล  มนุษย

กับวรรณกรรม  การพฒันาคุณภาพชีวิต 

  2.3  รายวิชาผสมเพื่อเขาใจสังคม / ส่ิงแวดลอม   เปนการจัดรายวิชาที่ผสมผสาน

สาระหรือสาขาวิชาเขาดวยกัน  เพื่อใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจสังคมหรือส่ิงแวดลอมไดอยางดี  

กวางขวาง  และลึกซึ้ง  รายวิชาในกลุมนีม้ีการจัดสอนกันมาก  รายวชิาทีพ่บมาก  คือ  วิชามนุษยกับ

สังคม  มนษุยกับส่ิงแวดลอม  มนุษยกับการเมือง  การเมืองการปกครองไทย  มนุษยกับเศรษฐกิจ  

สภาวการณโลก  เปนตน 

  2.4  รายวิชาผสมผสานทางดานเทคโนโลยี  เปนการผสมผสานสาระวชิาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกนั  เพือ่ใหรูและเขาใจประเด็นปญหาและ/หรือสาระทางดาน

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  เชน  วิชาวทิยาศาสตรกับสังคม  เทคโนโลยีเพื่อการพฒันา  ธรรมชาติ

วิทยา  ส่ิงแวดลอมกับวทิยาศาสตร  เปนตน 
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 3.  รายวิชาพเิศษอ่ืน ๆ 

 3.1  วชิาอมตะวิทยา   การจัดหลักสูตรในแนวอมตะวทิยาหรือหนงัสือหลัก  (Great  Book  

Approach)  นี้มีหลกัการสําคัญตามแนวคิดของฮัชชินส  ทีก่ลาววา  วิชาศึกษาทั่วไปควรประกอบดวย

เร่ืองของโลกตะวันตก  ศิลปะของการอาน  การเขียนและการคิด  รวมทั้งคณิตศาสตรและเรื่องเหลานี้

จะชวยใหนิสิตรูจักใชสติปญญาในการกระทําตาง ๆ  เพราะเขาไดรูวา  มนุษยเราไดทาํอะไรกันมาบาง  

แลวในอดีตคนสําคัญของโลกเขาคิดกันอยางไร 

 3.2  วชิาสัมมนา    แนวคิดนี้เนนที่กระบวนการมากกวาเนื้อหา  วิธกีารจัดในลักษณะนี้มี

หลักการคือ  ใหโอกาสแกผูเรียนไดพบปะและพูดคุยกับอาจารยใหมากที่สุด    

 3.3  วชิาที่เปนประโยชนกับชีวิตประจําวัน (Functional Subjectmatter  Courses) เปน

วิชาที่แยกตัวออกมาจากแนวคิดของศิลปะศาสตรเดิม  (Liberal  Arts) 

 3.4  วิชาสัมพนัธ การจัดในลักษณะวิชาสมัพันธทาํกนัหลายรูปแบบที่เปนการจัดรายวิชา

ปกติ  ใหนิสิตทุกคนลงทะเบียนเรียน  จัดบรรยายอภิปรายพิเศษ  แลวใหนิสิตทุกคนเขาฟงก็มี  

นอกจากนัน้กย็ังจัดใหผูเรียนไดไปรวมกิจกรรมและคลุกคลีกับชาวชนบทหรือชาวสลัมในเมือง  ในบาง

ประเทศถือเปนขอบังคับในหลักสูตรไวเลยวา  ผูที่จะจบการศึกษาไดนั้นจะตองไปทํางานหรือไปรวม

กิจกรรมในชนบทเสียกอนระยะหนึ่งเพื่อใหบัณฑิตไดมีประสบการณตรงและคุนเคยกบัปญหาจรงิแลว  

จึงจะมีสิทธิรับปริญญาได 

 สวนประดิษฐ  มีสุข (2535: 4 – 5) กลาวถงึประเภทของรายวิชาและเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

วิชาศึกษาทั่วไป  คือ   

 (1)  รายวิชาเบื้องตน  (Introductory  Disciplinary  Course)  จัดในลักษณะความรูทั่วไป

เบื้องตนโดยจดัเปนรายวิชาเดียว  เชน  ชวีวิทยาเบื้องตน  สังคมวทิยาเบื้องตน  การศึกษาเบื้องตนเปน

ลักษณะรายวชิาที่มมีากที่สุด   

 (2)  รายวิชาระดับสูง  (Advanced  Disciplinary  Course)  หมายถงึ  รายวิชาเฉพาะในแต

ละสาขาวิชาทีจ่ัดอยูในระดับสูงขึ้นไป  ในสหรัฐอเมริกามกีารจัดรายวิชาในลักษณะนีก้วางขวางมาก  

เชน  วิชาการแกะสลักของยโุรปและอเมริกา  การศึกษาเรื่องเซลล  การจัดหลักสูตรวชิาพืน้ฐานทั่วแบบ

นี้จะจัดกนัมากในวทิยาลัยชมุชน 

 (3)  รายวิชาสหวทิยาการ  (Interdisciplinary  Course)  คือ  รายวิชาที่เชือ่มโยงสาขาวิชาตาง ๆ  

ตั้งแตสองสาขาวิชาขึ้นไป  มคีวามมุงหมายใหนกัศึกษาเขาใจความเชือ่มโยงของสาขาวิชาตาง ๆ ที่มี

ตอการศึกษาหาความรูและการแกปญหารวมทัง้วิถทีางที่วิชาเหลานั้นจะสามารถเอือ้ประโยชนตอการ

ดําเนนิชีวิตในโลกปจจุบนัได  วิชาแบบนี้ไดรับการยกยองวาเปนลักษณะของวิชาศึกษาทัว่ไปที่ควรจดั

ใหนักศกึษาไดเรียน   
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เนื้อหาถือเปนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู  ธํารง บวัศรี (2542: 222) กลาววาเนื้อหา หมายถงึ ขอมูล  

ความรูหรือส่ิงอันเปนสาระซึง่ไดถูกเลือกสรรจากวิชาตาง ๆ เมื่อนาํมาใหผูเรียนไดเรียนรูจะทําใหผูเรียน

มีความรู ทักษะ และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร  การเลือกเนื้อหาวชิาที่

จะมาไวในหลกัสูตรจึงตองมหีลักเกณฑดังนี้  (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. 2539: 82-83)   

1. มีความสาํคัญตอการเรียนรู  (Significance) 

2. มีความถูกตองทนัสมัย (Validity) 

3. มีความนาสนใจ  (Interrest) 

4. เปนสิ่งที่เรียนรูได  (Learnability) 

5. สอดคลองกับจุดประสงค  (Appropriateness  to  Objectives) 

6. เปนสิ่งที่มีประโยชนแกผูเรียน  (Usefulness) 

7. เปนสิ่งที่สามารถจัดใหผูเรียนได  (Feasibility) 

สําหรับเนื้อหาของวิชาศึกษาทั่วไปนัน้  ประดิษฐ  มีสุข  ไดกลาววา เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป

ของแตละมหาวทิยาลยั อาจแตกตางกนับางมหาวทิยาลัยระบุเนื้อหาของวิชาศึกษาทัว่ไปอยางละเอียด  

แตบางมหาวทิยาลยัระบุไวหยาบ ๆ  เนื้อหาวิชาอาจแบงออกเปน  3  ประเภทคือ 

 (1)  วิชาทักษะช้ันสงู (Advanced Skill Subjects) เชน เรียงความภาษาอังกฤษ คณติศาสตร  

ภาษาตางประเทศและพลศกึษา  วิชาทักษะชั้นสงูนีก้ําหนดใหผูเรียนมีความรู  3  R’s  คือ  เลขคณิต  

(Arithmetic)  การอาน  (Reading)  การเขียน  (Writing)  รวมทั้งทักษะพื้นฐานอื่น ๆ 

 (2)  วิชากระจายสาขาวิชา  (Field  Distribution  Subjects)  วิชาประเภทนี้ระบุสาขาวิชา

กวาง ๆ 3  สาขา คือ มนุษยศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ซึง่ผูเรียนตองเรียนทัง้  3  รายวชิา 

 (3)  วิชาที่เกี่ยวกับความรูทัว่ไป (General Understanding  Courses) วิชาประเภทนี้มี

วัตถุประสงคทีจ่ะใหประสบการณการเรียนรูอยางกวาง ๆ  และเปนขั้นพื้นฐานแกนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  เชน  วิชาจิตรกรรมรัฐบาลและสถาบนัการเมืองและศาสนา  เปนตน 

 นอกจากนี ้ ไพฑูรย  สินลารัตน (2550: 112 – 144) ยังไดกลาวถงึลักษณะเนื้อหาวชิาของวิชา

ศึกษาทั่วไป  ไวดังนี ้

 ลักษณะเนื้อหาแรก คือ การเลือกเนื้อหาที่เปนเบื้องตนของวิชานัน้ ๆ หรือเปนวิชาในลักษณะ

ที่เรียกวา Introductory Course ใหเรียนเบื้องตนเพื่อจะไดเปนพื้นฐานสําหรับจะเรยีนวิชาที่สูงขึ้นไป  

เนื้อหาในลกัษณะนี้จะทําใหผูเรียนไดรับความรูที่ไมลึกซึง้ ไมเขมขน ไมซับซอน แตเปนพืน้ฐานของวิชา

อ่ืน ๆ ตอไป 
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 ลักษณะเนื้อหาที่สอง  เปนหลักการหรือทฤษฎีในสาขาหรอืวิชานั้น ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อให

ผูเรียนไดรูหลกัการสําคัญของวิชาที่สอน โดยผูสอนจะประมวลแนวคิด  ทฤษฎี  หรือหลักการของ

ศาสตรนั้น ๆ มาให  ผูเรียนเรียนรูวิเคราะหวิจารณตามแตจะเหน็เหมาะสมในแตละศาสตร   

 ลักษณะเนื้อหาที่สาม  เนนทีว่ิธีการโดยเฉพาะวิธกีารแสวงหาความรูหรือวิธีการที่จะไดมา     

ซึ่งความรูของวิชาการในศาสตรนั้น  เนื้อหาในแนวนี้จะไมเนนมากนัก  แตจะเนนการใหความรู            

การวิเคราะหความรู  การประเมินความรูได  เนนการวิเคราะหเปนหลกั 

 ลักษณะเนื้อหาที่ส่ี เปนเนื้อหาที่เนนในทางกวาง เปนความรูทัว่ๆ ไปลักษณะสํารวจ พรอมกับ

วิเคราะหวิจารณใหผูเรียนมมีุมมองและโลกทัศนที่กวาง   

 ลักษณะเนื้อหาทีห่า คือ เนื้อหาที่เนนในสังคมสิ่งแวดลอม  โลกนานาชาติเพื่อใหผูเรียนไดรูจัก

เขาใจสังคม  ส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางเขาใจ  และกาวทนัความเปลี่ยนแปลง  โดย

นําหลักวิชาที่เรียนมาวิเคราะหได 

 ลักษณะเนื้อหาทีห่ก คือ  การคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะใหรูจักเหน็ใจตนเองและผูอ่ืนอยางดี

พอ  เพื่ออยูรวมกันในสังคมไดอยางเขาใจ  มีความสุข  รูจกัปรับตัว  เปนการนาํวิชาความรูมาใชเพื่อ

อธิบายตนเองและผูอ่ืน 

 ลักษณะเนื้อหาที่เจ็ด  คือ  การนําความรู  วิธีการเรียนไปใชในชีวิตประจําวนั  นาํมาประยุกต  

วิเคราะหเลือกเนื้อหาที่จะนาํไปใชในชีวติประจาํวนัเปนหลัก  ไมเนนการวิเคราะหทางวิชาการ ทางสงัคม  

หรือทางเลือกของสังคมดานตาง ๆ อยางมากพอ 

 ลักษณะเนื้อหาที่แปด  คือ  การเนนศิลปะ  วฒันธรรม  คุณธรรมจริยธรรม  เปนการเชื่อมโยง

เนื้อหาที่สอนเขากับสภาพแวดลอมทางดานสงัคม  วัฒนธรรมของชาติและของนานาชาติเพื่อจะได

เขาใจและรูจักวิถีชีวิตของตนไดดีพอ  พรอมทั้งอภิปราย  วิเคราะหคานยิม  คุณธรรมจริยธรรมของ

บุคคลและสังคมไดอยางเตม็ที ่

 ลักษณะเนื้อหาที่เกา  คือ  การเนนเนื้อหาและทักษะหลกัของความเปนบัณฑิตที่สมบูรณ  

โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห  การใชปญญา  การหาความรู  การสื่อความคิดความรู 

 สําหรับงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปมีดังนี ้  

 ศรีลา   บุญระหงษ  (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย

พายพัตอรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  พบวา ดานเนื้อหาวิชาและการนําไปใช  เนื้อหาที่ไดเรียนทํา

ใหผูเรียนเขาใจ มองเหน็ปญหา สามารถแกปญหาและเชื่อมโยงความสัมพนัธ สามารถนาํไปประยกุตใช

ในชีวิตประจาํวันและดํารงตนอยูในสงัคมไดเปนอยางดี  แตผูเรียนบางสวนเห็นวาเนือ้หาบางรายวชิา

ไมชัดเจนทาํใหผูเรียนสับสน  เขาใจยาก ควรปรับปรุงตําราและเอกสารใหไดมาตรฐานและควร

ยกตัวอยางเพิม่เติมในขณะที่สอนดวย 
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 ไพฑูรย  สินลารัตน (Sinlarat. 1976: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง Developing a Program for 

Thai University พบวา การพัฒนาหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับมหาวิทยาลยัในประเทศไทยจะตอง

มีการสรางหลกัสูตรแกนวิชาศึกษาทั่วไปสาํหรับมหาวิทยาลัยในประเทศ  ซึง่ควรรวมถึงทักษะขั้น

พื้นฐาน  พื้นฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย สภาพสงัคมไทย และผลกระทบของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทีี่มตีอมนุษยและสังคม  นอกจากนีห้ลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจะบรรลุจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคไดนั้น  จาํเปนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารหลกัสูตรที่มีประสิทธิภาพ  

 ปริศนา  ชัยดวง และคนอื่นๆ (2551: 290) ไดประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี พบวา ผลการประเมินบริบทของหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความกาวหนาทันสมัยและเนื้อหาสาระของหลักสูตรวชิา

ศึกษาทั่วไปเมือ่เทียบกบัหลกัสูตรชั้นนาํทัง้ในและตางประเทศอยูในระดับใกลเคียงกับมหาวทิยาลัย

ทั่วไป  ความสมัพันธระหวางวัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

และรายวิชาอยูในระดับมาก  รวมถึงความเหมาะสมของปรัชญาและวตัถุประสงคของหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปอยูในระดับมาก 

 สําหรับบัณฑติ ถนอมชาติ (2547: 96) ศึกษาเรื่องแนวโนมรูปแบบหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป

ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา พบวา ในดานปรัชญาของหลักสูตร จุดมุงหมาย 

โครงสรางและเนื้อหาสาระ  อาจารยผูสอนสวนใหญเหน็วาการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรศกึษา

ทั่วไปของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลในทศวรรษหนานัน้จะเปนเนื้อหาสาระที่มีความสัมพนัธเกี่ยวของ

กับการดําเนนิชีวิตและจะปรบัเปลี่ยนไปตามความจาํเปนของสังคม เปนเนื้อหาสาระที่เกีย่วของกับ

ความเปนโลกาภิวัฒนและเนื้อหาทีม่ีลักษณะบูรณาการโดยมุงเนนการสรางความเขาใจเรื่องราวตางๆ 

รวมทัง้มีลักษณะประยกุตใช  ลักษณะของรายวิชาจะเปนรายวิชาที่มีลักษณะบูรณาการและรายวชิาเดี่ยว 

 สวนสุภาพ  ณ นคร และจนิตนา  กนกปราณ (2551: บทคัดยอ) ศกึษาเรื่อง ผลการจัดการเรียน

การสอนรายวชิาศึกษาทัว่ไป (หลักสูตร พ.ศ.2548)  ทีส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัขอนแกน  ปการศึกษา 2549  พบวา  ดานการบรหิารจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษา

ทั่วไปตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนโดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับดี โดย 3 ลําดบั

แรก ไดแก การจัดรายวิชาศกึษาทั่วไปใหอยางหลากหลาย  การกาํหนดสัดสวนหนวยกิต การเรียนวชิา

ศึกษาทั่วไปทีเ่สริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึประสงค  สวนดานเนื้อหาตามความเหน็ของนกัศึกษาพบวา

ทุกรายวิชาในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับดี  โดยนักศึกษาเห็นวาวิชาศึกษาทัว่ไปเปนวชิาที่มี

เนื้อหาดี  สามารถนาํไปใชประโยชนในชีวติประจําวนัได แตบางรายวชิาตองพฒันาปรับแกเนื่องจากมี

เนื้อหามากเกนิไป ซ้ําซอนและเขาใจยาก   
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 นอกจากนี้  กิติพร  โชประการ และกฤตยา  ไชยศิวามงคล (2546: 54) ไดศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตรและ

มนษุยศาสตร พบวา วิชาที่เปนประโยชนและนําไปใชไดจริงของบณัฑติในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

คอนไปขางมาก  ซึง่ 3 ลําดับแรก คือ เขาใจและสามารถวเิคราะหวิจารณเร่ืองราวและสภาพสงัคมหรือ

สภาพแวดลอมได  ชวยพัฒนาความคิดอานไดทนัโลกทนัเหตกุารณ และเสริมสรางใหมีความสํานกึ

รับผิดชอบตอสวนรวม  สําหรับวิชาที่ชวยใหมีโลกทัศนกวางไกล คิดอยางมีเหตุผลและสามารถนาํไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดแกวิชามนษุยกับสังคม  เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจเบื้องตน มนุษย

กับอารยธรรม และวัฒนธรรมไทยในอดตีและปจจุบัน  นอกจากนี้บัณฑิตยังมีความเห็นวาควรเพิ่ม

เนื้อหาสาระเกีย่วกับกฎหมาย จิตวทิยา และวัฒนธรรมทองถิน่ดวย 

 สรุปไดวา  หลกัสูตรถือวาเปนสิ่งสาํคัญในการจัดการศึกษาเพราะเปนกรอบที่จะทําใหการ

จัดการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายที่กาํหนดไว  การจัดหลกัสูตรในปจจุบันมหีลากหลาย

รูปแบบ  ผูสอนจึงควรเลือกรูปแบบของหลักสูตรใหเหมาะกับลักษณะเนื้อหาวิชา  สําหรับหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไปเปนวิชาทีม่ีเนื้อหาสาระที่จําเปนสําหรับทุกคน และเปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี มุงหวงัใหผูเรียนมีความคิดที่กวางขวางนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพของตนเอง 

รวมถึงปลกูฝงคุณธรรมและจริยธรมทาํใหผูเรียนเปนมนษุยที่สมบูรณสามารถดาํรงชีวิตในสังคมได

อยางมีความสขุ  ลักษณะรายวิชาศกึษาทัว่ไปควรเปนรายวิชาที่มีลักษณะบูรณาการโดยมีเนื้อหาที่

สาระทีท่ันสมยัและสามารถนํามาประยกุตใชในชีวิตประจําวนัได 

 
 ดานอาจารย 
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2524  ไดใหคําจํากัดความวา ครู หมายถงึ บุคลากร

วิชาชพี ที่ทาํหนาที่ดานการเรียนการสอน และการสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน

สถานศกึษาของรัฐ หรือเอกชน 

 จากความหมาย หรือคําจํากัดความของ อาจารย จะเห็นวา อาจารยเปนบุคคลที่มีความ 

สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล เปนผูที่

กอใหเกิดการเรียนรู และพฒันาการโดยรอบดานขึ้นในตวัผูเรียน อาจารยผูสอนจึงตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถในวิชาชพี มีความรูเร่ืองเทคนิคการสอน และระเบยีบวิธทีี่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 

และความทรงจําไดดี เขาใจดานจิตวทิยาการเรียนรู และจิตวิทยาสงัคมสําหรับผูเรียน นอกจากนี้

จะตองเปนผูมคีวามรูดานวฒันธรรม และสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อใหความรูแกผูเรียน โดย

สอดคลองกับสังคมนัน้ (ภิญโญ  สาธร. 2519:178) 
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 วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2530: 87-88) เสนอคุณสมบัติของอาจารย เพื่อการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ดังนี ้

 1.  มีความรับผิดชอบสูง  รับผิดชอบในหนาที่การงานทีไ่ดรับมอบหมาย  ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความตั้งใจ และปฏิบัติงานโดยเต็มความสามารถ  รับผิดชอบในการใหสาระวิชาที่คนความาอยาง

ถูกตองแกศิษยโดยไมบิดบังความรูนัน้ๆ 

 2.  มีความใฝรูใฝเรียน พยายามเสาะแสวงหาวิชา รักการอาน สนใจทีจ่ะเพิ่มพนูความรูโดย

วิธีการตางๆ 

 3.  มทีักษะในการวิจยั คนควา หาเหตุผล พยายามเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมลู และ

ลําดับความรูความคิด 

 4.  มทีักษะในการแสดงออก  โดยเฉพาะดานการพูด ควรเปนผูที่มวีิธกีารพูดที่ชัดเจน อธิบาย

ใหเขาใจงาย เสียงดังฟงชัด พูดใหชวนฟง นอกจากนีก้็ควรมีทักษะในการเขียนเพื่อถายทอดความรูให

ผูอ่ืนไดเขาใจไดงาย เปนการเผยแพรวทิยาการไปสูสังคมภายนอกอกีดวย 

 5.  มทีักษะในการรับรู ทัง้การอาน และการฟง สนใจการอาน และชอบที่จะฟงเรื่องราวตางๆ  

เพื่อที่จะประดับสติปญญา 

 6.  มีความมั่นใจในตนเอง เชื่อวาตนเองมคีวามสามารถ และพยายามใชความสามารถของ

ตนใหเปนประโยชน ไมควรคดิวาคนอืน่จะมีความสามารถไมเทาตน 

 7.  มีอิสระในความคิด และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 8.  มีอิสระในการปฏิบัติงาน แตความมีอิสระในการปฏบิัติงานตางๆ  นี้จะอยูในขอบเขต

ความรับผิดชอบในหนาที่ ซึง่ควรยอมรับระเบียบ และกฎเกณฑของสงัคมมาปฏิบัตอีิกดวย 

 9.  มีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ไมคิดวาความคิดของตนจะถกูตองเสมอไป 

เหตุผลของคนอื่น ซึง่ไมตรงกบัของตนนัน้กม็ีสวนถูกไดเชนเดียวกัน และไมควรคิดวาตนมีเหตุผล และ

หลักการดีกวาของคนอื่น  

 10.  มีความพยายามที่จะทาํในสิ่งสรางสรรคและเปนประโยชน 

 11.  มีความเสียสละและอดทน การเปนอาจารยนั้นจาํเปนตองมีความอดทน และรูจัก

เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อคนสวนใหญไดเสมอ 

 12.  มีมนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถเขาไดทั้งผูมีอาวโุส หรือดอยกวาตน 

สวนกาดเซลา (พนม   หวัดสวาง.  2542: 19; อางองิจาก Gadzella. 1974: 9) ไดศึกษาเรื่อง

อาจารยในอุดมคติของนกัศกึษาในวทิยาลยัรัฐวอชงิตนัตะวนัตก (Western Washington State College) 

พบวาลักษณะที่สําคัญที่สุดของอาจารยในอุดมคติของนักศึกษาตามลําดับความสาํคัญ 5 ดาน ไดแก 
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1.  มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาทสีอน 

2.  สามารถทีจ่ะอธิบายเรื่องราวตางๆ  ไดอยางชัดแจงในสภาพที่ผูเรียนมีความแตกตางกนั 

3.  มีความรูดทีั้งเนื้อหาวชิา และเหตุการณปจจุบันทีเ่กีย่วของกับวิชาที่สอน 

4.  วัดผลดวยความรอบคอบ และยุติธรรมในการใหเกรด 

5.  วางแผนการสอน กําหนดหัวขอการเรียนอยางมีระบบ ตลอดจนมีรายชื่อหนังสือประกอบการเรียน 

 บาติสตาและจอหน (ทัศนีย  ตรีธาร. 2544: 38; อางอิงจาก Batista; & John.  1976)  ได

ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของครูที่ดีจากกลุมตัวอยาง  พบวา  พฤติกรรมของครูที่ดีประกอบดวย

การเปนผูที่มีความรูในเนื้อหาวิชาทีท่ันสมยั  มีความรูความสามารถในการเขียนบทความและสิง่พมิพที่

มีคุณภาพ  มคีวามรูในเนื้อหาวิชาที่สอน  มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หาและผูเรียน  มีความรูในวิธีการ

ประเมินจุดมุงหมายของวชิาอยางเหมาะสม  มีคุณธรรมในวิชาชีพ  เปนผูทีท่ํางานดวยการใหบริการ

กับสถาบนัและชุมชน ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอครู นิสิตนักศึกษา และ

สถาบนั 
การจัดอาจารยเขาสอน หมายถงึ การจัดและดําเนนิการเกี่ยวกบัการสรรหาและกลวิธีการใช

บุคลากรอยางเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและประสบการณ รวมทั้ง

สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบตอการงาน

อยางมีประสิทธิภาพ (สุนีย  ภูพันธ. 2546 : 230)   ซึง่ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน (2545 : 156) กลาวถึง                           

ขอที่ควรพิจารณาในการจัดอาจารยเขาสอน  ดงันี ้ 

  1.  สํารวจความพรอมของบคุลากรดานอาจารย  กอนเปดหลักสูตรใหม หรือเปดแผนการ

สอนเพิม่ 

  2.  สํารวจภาระงานของอาจารยผูสอน 

  3.  สํารวจคุณสมบัติ  เชน  วฒุิ  ประสบการณ  ความชํานาญในการสอนของแตละวชิา 

  4.  จัดตามความพรอมของอาจารยผูสอน  ตามความถนดัและตามความตองการในการสอน 

  5.  จัดตามความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  (2540: 338)  ไดเสนอรูปแบบการจัดอาจารยเขาสอนที่

ไดผลดี  2  แบบคือ 

  (ก)  การจัดอาจารยเขาสอนตามแนวตัง้  ไดแก  การจัดอาจารยสอนในวิชาหนึง่ๆ  ใน

หลายๆ  ระดบัช้ัน  เชน  วิชาภาษาองักฤษ  จัดอาจารยทั้งชัน้ปที่ 1  ปที่ 2  และปที ่3  มีผลดีคือ  ผูเรียน

ไดเรียนกับอาจารยหลายคน  แตละคนมวีิธีการสอนแตกตางกัน  ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อ  และอาจารย

ผูสอนในหลายระดับไมจําเจ  อาจนาํผลที่ไดจากการสอนในระดับหนึ่งไปปรับใชกบัอีกระดับหนึง่ได  

แตมีขอเสียคือ  อาจารยตองเตรียมการสอนหลายวิชา  ทําใหมีเวลาไมพอเพยีงในการเตรียมการสอน 
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  (ข)  การจัดอาจารยเขาสอนตามแนวนอน  คือ  จัดอาจารยคนหนึ่งสอนในระดับเดียว  เชน  

วิชาภาษาองักฤษสอนเฉพาะชั้นปที่ 1  เพยีงชัน้ปเดียว  ขอดีคือ  มีเวลาในการเตรียมการสอน  เตรียม

คร้ังเดียว  สอนไดหลายกลุม  อาจารยจะมีทักษะในการสอนวิชาใดวชิาหนึ่งมาก  ผูเรียนหลายกลุมได

เรียนกับอาจารยคนเดียวทําใหเรียนรูในแนวเดียวกนั  การวัดผลประเมินผลทาํโดยผูสอนคนเดียว  เกิด

ความเสมอภาคกัน  ขอเสียคอื  อาจารยทําการสอนในระดับเดียว  อาจรูสึกจําเจ  ผูเรียนเบื่อหนาย  

 นอกจากนีย้ังมีหลักเกณฑในการพิจารณาเพิ่มเติม  (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 2540: 

346)  ดังนี ้  

  (ก)  จัดตามวชิาเอก  ผูที่เรียนวิชาเอกมาในวิชา  หรือกลุมวิชาใด  ยอมเปนผูทีม่ีความรู

ความสามารถ  หรือมีความถนัดในสาขาวชิานัน้เพียงพอ  เหมาะสมที่จะจัดใหสอนวิชานัน้มากที่สุด   

แตทั้งนี้  ผูสอนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง  และเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

ประกอบกันไปดวย 

  (ข)  จัดตามวชิาโท เปนการจัดผูสอนที่เรียนสาขาวิชานัน้เปนวิชาโท เหมาะสมสาํหรบั

สถานบันการศึกษาที่ขาดผูสอนในสาขาวชิาหนึ่ง  แตมอีาจารยเกิน  หรือมีคาบสอนนอยในอีก

สาขาวิชาหนึง่  โดยใหผูสอนไดมีโอกาสเตรียมตัวศึกษาหลักสูตร  หรือทําการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ  

เพื่อใหสามารถทําการสอนที่มีประสิทธิภาพได 

  (ค)  จัดตามความถนัด และความสนใจ  ซึง่อาจารยอาจทําการศึกษาคนควาจนเกิด

ความรูความชาํนาญ  และสนใจอยากจะสอนอีกวิชาหนึง่  ก็อาจจัดใหสอนได 

  (ง)  จัดอาจารยเขาสอนในรายวิชาที่มีประสบการณ  อาจารยบางคนอาจมีประสบการณ  

หรือความชาํนาญในวิชาชพีแขนงใดแขนงหนึง่  หรือมีความสนใจคนควา  ทดลอง  ก็อาจจัดใหสอนใน

วิชาชพีทีม่ีความชํานาญ  หรือมีประสบการณนั้นๆ  

     (จ)  จัดอาจารยเขาสอนตามความจําเปน  ในบางสถาบันการศึกษา  มีอาจารยมากเกนิใน

หมวดวิชาหนึง่  แตอาจารยขาดในหมวดวชิาหนึ่ง  แตอาจารยที่เกินไมไดเรียนเปนวิชาเอก  หรือวิชาโท  

หรือไมมีความถนัดในหมวดวิชาที่ขาดนัน้  ถาเปนอาจารยเกนิในหมวดวิชาชพี  แตอาจารยขาดใน

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปก็อาจจัดใหสอนได  เพราะอยางนอยอาจารยทุกคนก็เคยผานการเรียนวิชาศึกษา

ทั่วไปมากอน  เพยีงแตใหศกึษาหลักสูตร  คูมือการสอน  แบบเรียน  แผนการเรียน  แผนการ

ประเมินผลที่ไดจัดทําไว  ก็จะทําการสอนได  แมในตอนตนอาจจะไมไดผลดีนักก็ตาม 
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปนัน้  ทบวงมหาวิทยาลยั (2538: 101) ได

กลาวถึงปจจัยที่ตองพจิารณาในการจัดวิชาศึกษาทัว่ไป กลาวคือ อาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปควรมี

ความรูและประสบการณอยางดียิง่ มวีิสัยทัศนที่กวางไกล และทราบปรัชญาการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป

เปนอยางดี  ตลอดจนเขาใจคําวาบูรณาการและเปนผูจดัการประสานงานที่ด ี รวมถงึควรมีการจัด
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สัมมนาอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อทาํความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนีน้พินธ คันธเสว ี(2537: 21) ยังกลาววาปจจัย

สําคัญที่ทาํใหการศึกษาทัว่ไปสําเร็จตามเปาหมายคือการสอน  ดังนั้นอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมี

ประสบการณและเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆมากจนสามารถสอนเรื่องที่ยากและลึกซึ้งใหเขาใจงาย         

สวนพระธรรมปฎก (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2546: 59; อางอิงจากพระธรรมปฎก. 2538) ใหความเหน็วา

ผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปตองรูโลกและชีวิต สามารถนาํความรูมาเปลี่ยนแปลงใหเกิดชีวิตดีงาม 

สรางสรรคสังคมได  
 จากการศึกษาของนีรนุช ภาชนะทิพย; และคนอื่นๆ (2550: 230) เร่ืองการติดตามผลการ

ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

พบวาทิศทางการพัฒนาวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปดานอาจารยผูสอนตามความเหน็ของ

ผูบริหารนัน้ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวชิาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดย

คัดเลือกอาจารยผูสอนที่มปีระสบการณหลากหลายเพื่อใหเกิดการบูรณาการอยางแทจริง มีการปรับ

เนื้อหาสาระใหทนัสมัย โดยเฉพาะรายวิชาในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  สําหรับกลุมอาจารย

ผูสอนและคณะกรรมการรายวิชา พบวา อาจารยผูสอนและคณะกรรมการรายวิชาบรูณาการหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปมีประสบการณการสอนทีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมากกวา 10 ปคิดเปนรอยละ 

64.1 โดยมีประสบการณการสอนวิชาบูรณาการและ/หรือดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการ

สอนวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปมากกวา 5 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 53.8  โดยกลุมอาจารย

เห็นวาความรูความสามารถและประสบการณของอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

มีความเหมาะสมในระดับมาก  นอกจากนี้ยงัเสนอวาควรเพิ่มจาํนวนผูสอน ความหลากหลายดาน

ประสบ การณและความรูของผูสอน และมกีารจัดสัมมนาเพื่อเปดโลกทัศนในสถาบนัอื่นๆ เพื่อเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารยดวย  

 สวนกิตพิร โชประการและกฤตยา ไชยศิวามงคล (2546: 56) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ

บัณฑิตมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีตอวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร พบวา 

ผูสอนควรเปนอาจารยประจํา เพราะหากเปนอาจารยพเิศษ เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยก็จะตองรอจนกวา

อาจารยมาสอนในอาทิตยถดัไปทําใหไมทนับทเรยีนและเกิดความเบื่อหนาย  นอกจากนี้ควรมีผูทรง 

คุณวุฒิที่ชาํนาญในบางหัวขอมาสอนหรือเลาประสบการณใหนกัศึกษาฟงจะทําใหมีโลกทัศนกวางไกล

ข้ึน รวมถึงการมีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกันก็ควรมทีศิทางในการสอนและเนื้อหาที่สอดคลองกนั 
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 นอกจากนีจ้ากการศึกษาของศรีลา บุญระหงษ (2544: 66) เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัพายพัตอรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป พบวา นกัศึกษามีความคดิเห็นในดานผูสอน

และวิธีการสอนนัน้ รายการที่นกัศึกษาเหน็ดวยอยางยิง่มากที่สุด 4 รายการไดแก ผูสอนมีความตัง้ใจ

ในการสอนทกุชั่วโมง  มีทัศนคติที่ดีตอรายวิชาและเนื้อหาที่สอน  มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี 

และมคีวามรูความสามารถในรายวิชาที่สอน  

 กลาวโดยสรุป  ผูสอนถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก

เปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย  ผูสอนจึงตองเปนผูที่มีความรู

ความสามารถ  และมีเทคนิควิธีการสอนที่ดี รวมถงึรูจักยดืหยุนผอนปรน เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ   การจัดอาจารยผูเขาสอนจึงตองคํานึงถึง  

ความเหมาะสม ความสามารถและความถนัดของอาจารยผูสอนดวยจงึจะทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

 
 ดานวธิีการสอน 
 ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2545: 53)  กลาววา การสอน  (Teaching)  หมายถึง  การ

ถายทอดความรูจากครูไปสูนักเรียน  ประกอบดวยเนื้อหาวิชา  ทักษะกระบวนการ และการประเมินผล 

สวนอทุุมพร  (ทองอุไทย)  จามรมาน  (2541: 1 – 2)  กลาววา  การเรียนการสอนเปนงานทีม

ระหวางนักศึกษาและอาจารย  กาสอนที่ดีคือการสอนใหนักศึกษาเรียนไดดี  มีวินัยในการเรียน   

มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสามารถสื่อสารกับคนอ่ืนได  อีกทั้งรับรูขาวสาร  ความรู  กรองขาวสาร

และความรูเหลานัน้ได 

 นอกจากนี ้พนัธศักดิ์ พลสารัมย และคนอืน่ๆ (2543: 15) ยังกลาววา การสอนคือการเพิ่มพนู

ความสามารถในการเรียนรูเพื่อผูเรียนจะมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ  ดังนัน้  ผูสอนจําเปนที่จะตองหาวิธกีารตาง ๆ  ในการสงถายความรูไปยังผูเรียน   

 การสอนจะดําเนินไปดวยดี  โดยคํานงึถงึการจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบดังนี ้(ปรียาพร   

วงศอนุตรโรจน. 2545: 54) 

 1.  ตัวปอน (Input) คือผูเรียน ผูสอน เนื้อหาวิชา ส่ือการสอน ส่ิงอาํนวยความสะดวก เปนตน 

 2.  กระบวนการ (Process) หมายถงึ กระบวนการจัดการสอนเปนการวางแผน และการเตรียม    

การสอน  การจัดกิจกรรมการสอน  และการประเมินผลการสอน 

 3. ผลผลิต (Product) เปนผลสมบูรณของผูเรียนจากการวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปทางที่ปรารถนาของผูเรียนเปนไปตามความคาดหวงัของหลักสูตร  เปนตน 
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การสอนเปนการใหบุคคลไดรับความรู  ไดใชประโยชนจากโอกาสที่ได  มีความสัมพนัธกนั

ระหวางผูสอนและผูเรียน ดังนัน้ ผูสอนควรคาํนึงถงึจุดมุงหมายของการสอน  ดังนี ้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 

2545: 54-55) 

  1.  เพื่อเปนแหลงของขอมลูใหกับผูเรียน 

  2.  ชี้ใหเหน็ถงึประสบการณที่ไดรับ  เพื่อใหผูที่เขารับการศึกษาไดมีโอกาสรับประสบการณนัน้ 

  3.  เพื่อใหบุคคลที่อยูในวัยเดียวกนั  หรือตางกนั  ไดมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ  

และความรู 

  4.  เพื่อใหบุคคลแตละคนหรือกลุม  ไดใชเวลา  วัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

  5.  เพื่อชวยใหบุคคลแตละคนหรือกลุม  ไดตีความหมาย และประเมินผลรวมกัน 

  6.  เพื่อชวยใหบุคคลแตละคนหรือกลุม  ไดเขาใจถึงคุณคา  ทักษะจากประสบการณที่ไดรับ 

 เสริมศรี  ไชยศร (2539: 62-63)  กลาวถึงการแบงวธิีการสอน 3 ลักษณะ ดังนี ้

1. แบงตามจํานวนผูเรียน ไดแก  วธิีสอนกลุมใหญ (Large-group Methods)  วิธีสอนกลุม 

ยอย (Small-group Methods) และวธิีสอนเปนรายบุคคล (Individual-learning Methods) ซึ่งวิธกีาร

สอนที่ใชกบัการสอนกลุมใหญนั้นมมีากมาย เชน การบรรยาย การจัดอภิปรายเปนคณะ การฉาย

ภาพยนตร  สไลด การจัดทัศนศึกษา เปนตน  สวนวิธกีารสอนที่ใชกบัการสอนกลุมยอย ไดแกวิธีการ

ทุกอยางที่ใชกับการสอนกลุมใหญ รวมถึงการอภิปราย การซักถาม การแสดงบทบาทสมมติและ

กิจกรรมกลุม  สําหรับวธิีการสอนเปนรายบคุคลมีทั้งการสอนตัวตอตัวโดยมีครูหรือเพือ่นเปนผูสอน  

รวมถึงการใหเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคลจากสื่อประเภทตางๆ และการใหทาํโครงงานเปน

รายบุคคล 

2. แบงตามจํานวนผูสอน  ไดแก การสอนเดีย่วโดยครูคนเดียว และการสอนเปนคณะ  

(team teaching) 

3. แบงตามลักษณะเนื้อหาที่สอน ไดแก การสอนขอเท็จจริง การสอนใหคิด การสอนทกัษะ  

การสอนเจตคติ คานยิมและคุณธรรม การสอนความคิดริเร่ิม เปนตน  

วัลลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา (2544: 16 – 25) ไดจําแนกรูปแบบการเรียนการสอนตาม

แหลงการเรียนรูออกเปน  5  ประเภท  คือ 

 1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เปนการเรยีนรูจากครู  เปนวิธกีารเรียนการสอนทีเ่ปนครูเปนผูมี

บทบาทสําคัญในการถายทอดความรูและผูเรียนทําหนาที่เปนผูเรียนรูจากการรับรูขอความรูและ

ประสบการณตาง ๆ จากผูเรียนโดยตรง รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้ไดแก  การบรรยาย  

(Lecture) การสอนเปนทีม (Team Teachin) การสอนโดยตรง (Direct Instruction) การเรียนรูจากส่ิงเรา  

(Learning  from  Simulations)  
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 2.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรยีนรูจากผูเรียนรวมชัน้เปนวธิีการเรียนการสอนที่เนน

การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพนัธกับผูที่เรียนรวมชั้น  รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้ไดแก  การสอน

โดยเพือ่นรวมชั้น (Peer Teaching) การอภปิราย (Small  Group  Discussion) การสมัมนา (Seminar)  

การเรียนรูแบบหุนสวน (Partners in Learning) การแสดงบทบาทสมมติ (Role  Playing) การสอน

แบบกลุมสืบคน  (Group  Investigation)  การสอนแบบสมดุล  (Equilibrium  Teaching) 

 3.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เปนการเรยีนรูจากแหลงการเรียนรู  เปนวิธกีารเรียนการสอนที่

ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงตาง ๆ  เชน  ตาํรา เอกสาร ชุดการเรียน ส่ิงพมิพ โทรทัศน วิทย ุคอมพวิเตอร  

อินเทอรเน็ต  เปนตน  รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้ไดแก  การเรียนการสอนตามบทเรียน

สําเร็จรูป (Programmed  Instruction) การสอนแบบระบบรายบุคคลหรือแบบของเคลเลอร  (The  

Personalized  of  Instruction  or  Keller  Plan) การเรยีนการสอนจากโมดูล  (Module  Instruction)  

การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร  (Computer – Based  Instruction)  การเรียนการสอนโดยใช

อุปกรณโสต  (Audion – tutorial  Instruction)  การเรียนการสอนโดยการใชทัศนูปกรณ  (Visual – 

based  Instruction)  การเรียนกาสอนผานฐานการเรยีนรูจากเครือขาย  (Web – based  Instruction) 

 4.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรยีนรูจากการปฏิบัติเปนวิธกีารเรียนการสอนที่ผูเรียน

เรียนรูไดจากการกระทําดวยตนเองหรือการฝกปฏิบัติ  รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี ้ ไดแก  การ

ฝกปฏิบัติ (Laboratory Teaching หรือ Direct Experience)  การสอนในคลนิิก  (Clinical Teaching) 

 5.  รูปแบบการสอนที่เนนการเรียนรูแบบผสมผสาน  ปจจุบันการเรียนการสอนในศาสตร

สาขาวิชาชพีตาง ๆ  เนนในเรื่องการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับ

รูจากแหลงความรูหลายทาง  รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้ไดแก รูปแบบการสอนแบบอุปนัย  

(Inductive  Method) รูปแบบการสอนแบบนิรนัย (Deductive  Method)  รูปแบบการสอนแบบให 

มโนทัศนกวางลวงหนา (Advance  Organizer) รูปแบบการสอนแบบแกปญหา (Problem – Solving  

Method) 

 การพัฒนาการสอนระดับอุดมศึกษาใหมคีุณภาพ  ผูสอนจะตองพิจารณาระบบการสอนโดย

วิเคราะหสถานการณ  สาระการสอน  สภาพผูเรียน  ดงันัน้  วิธกีารสอนของอาจารยจึงจาํเปนตองมี

ความหลากหลาย  รูจักเลือกใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลกัสตูร  นื้อหาสาระและความสนใจ

ของผูเรียน  วธิีสอนที่ใชกันทั่ว ๆ ไปในการสอนระดับอุดมศึกษามีดงันี้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ  อยุธยา.  

2544: 19 – 21)  

 1.  ปาฐกถา  คือ  การถายทอดความรู  ความคิดเหน็ทัศนคติหรือการวเิคราะหสาระขอมูล

จากหัวขอทีก่าํหนดใหอยางพิถีพถิัน  มีระบบในการเรียบเรียงสาระนบัต้ังแตการขึ้นตน  การพูด  

จนกระทั่งจนสรุปทายกอนจะปดการปาฐกถา  ลักษณะการพูดเปนพธิกีารและเปนการเสนอความรู

หลักจากผูเชีย่วชาญดานนี้โดยเฉพาะ 
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 2.  บรรยาย  คือ  การถายทอดความรู  ความคิด  ในหวัขอที่กําหนดให  โดยมวีิธีการพูดที่เปน

กันเองมากกวาวิธกีารปาฐกถา  ผูพูด  อาจใชอุปกรณประกอบการพูด  หรืออาจใชวธิีการสอนอืน่ ๆ  

ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได  อาจารยมหาวทิยาลัยสวนใหญจะใชการบรรยายเปนหลกั  

เนื่องจากสามารถคุมเนื้อหาสาระใหเปนไปตามหลกัสูตรไดอยางเต็มที ่

 3.  การอภิปรายอนกุรม  คือ  การจัดผูทรงคุณวุฒิผูมีความเชี่ยวชาญแตละดานใหหัวขอที่

เรียงตามลาํดบักัน  และใหผูพูดหรือองคปาฐก  ซึง่ประกอบดวย  4 – 5  คน  พูดเรียงลําดับหัวขอ   

โดยมีประธานการอภิปรายอนุกรม  เปนผูเปดการอภิปราย  เชิญผูอภิปรายพูดเรียงลําดับแตละคน  

กลาวสรุปและปดการอภิปราย  ผูเรียนจะไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญในการพูดแตละหัวขอ 

 4.  การอภิปรายเปนคณะ  คือ  การจัดใหวิทยากรพูดในหัวขอเดียวกนั  ทัง้นี้เพื่อใหผูเรียนได

ฟงความคิดเหน็ของผูทีม่ีความคิดหลากหลาย  ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือแตกตางกนัสุดแลวแตทัศนะ

ของผูอภิปรายเหลานั้น  การอภิปรายเปนคณะ  จะมีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูประสานงานการพูด

โยงความคิด  และโยงเรื่องใหสอดคลองเชือ่มโยงไปสูสาระของการอภิปราย 

 5.  การสอนโดยใชโทรทัศน  เพื่อประหยัดเวลาสําหรับการสอนที่มีนิสิตนกัศึกษาเปนจํานวนมาก  

ผูสอนอาจจะสอนโดยวธิีการบรรยาย หรือสาธิตประกอบการบรรยายใหถายทอดลงในเทปโทรทัศน  

เพื่อใหผูเรียนไดรับรู  ศึกษาไปพรอม ๆ กันได  หรืออาจจะเปดโทรทัศนใหดูสําหรับกลุมใหญที่เรียนใน

ชั่วโมงตอไปได 

 6.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูสอนอาจจะนําเสนอสาระของรายวิชา  โดยนําเสนอผาน

ทางคอมพวิเตอร  ในรูปแบบของการนาํเสนอขอมูลใชโปรแกรมพาวเวอรพอยท  หรือจะทําในรูปแบบ

ของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ทีท่ําใหเกิดสีสันสวยงาม  เคลื่อนไหวได  มีภาพตาง ๆ  ประกอบ 

การสอนทําใหผูเรียนไดเหน็และเขาใจสาระของการสอนมากขึ้น 

 7.  การอภิปรายกลุมยอย  มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในดานการฝกการคนควา  การคิด      

การเขียน การเสนอความคิด การรับฟง และการทํางานรวมกนั ผูเรียนจะเลือกประธาน เลขานุการ และ

ทําหนาทีเ่ปนสมาชิกในกลุมที่ดี  วางแผนงานรวมกับกลุม  ศกึษาคนควาอภิปราย  และเสนอรายงาน 

 8.  การสัมมนา  คือการที่ผูสอนและผูเรียนไดวางแผนการสอนการเรียนรวมกนั  โดยกําหนด

หัวขอทีจ่ะศึกษารวมจากการที่ผูสอนจะใหขอมูลความคดิ  ทฤษฎีพืน้ฐานซึง่จะจัดอยูในรูปของการเชิญ

วิทยากรมาแสดงปาฐกถาหรอืบรรยาย  จากนัน้เปนการคนควาดวยตนเอง  การอภิปราย  กลุมยอย  

ตลอดจนเสนอผลการศึกษาคนควาและขอตกลงในกลุมใหญอีกครั้งหนึง่  เพื่อประมวลความรูตาม

ขอบเขตที่กําหนดในสาระวิชานัน้   
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 9.  การศึกษาเฉพาะกรณีหรือโครงการ  การสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณีมุงใหนิสิต

นักศึกษาในกลุมยอย  ประมาณ 5 – 7  คน  ไดมีโอกาสศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึง่โดยเฉพาะ  เพื่อหา

ขอมูลมาตัดสินวนิิจฉัย  ดําเนินการหรือแกปญหา  หรือหาทางเสนอแนะในเรื่องหนึง่เรื่องใดที่กําหนด  

ซึ่งผูเรียนในกลุมจะตองศึกษาตั้งแตจุดเริม่ตน  ปญหา  สาเหตุของปญหา  แนวทางการศึกษาประกอบ

เพื่อการแกปญหา  ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 10.  การฝกปฏิบัติ  การสอนภาคปฏิบัติ  จําเปนตองแบงเปนกลุมยอย  เพื่อประสิทธภิาพใน

การควบคุมดูแลใหผูเรียนไดปฏิบัติถูกตองไดผลมากยิง่ขึ้น  เชน  การฝกการใชเครื่องมือตาง ๆ  เชน  

การทดลองใชโปรแกรมงาย ๆ  ในคอมพิวเตอร  เปนตน  การฝกปฏิบัตทิําไดทกุสาขาวิชา  เพราะเปน

ส่ิงจําเปนที่จะทําใหผูเรียนเขาใจศาสตรตาง ๆ  ไดกระจางและสามารถนําทฤษฎีมาปฏิบัติได 

 11.  การสาธติ  การศึกษาหลายกรณีที่ผูสอนจําเปนตองสาธิตใหนิสิตนักศึกษาดูเปนตัวอยาง  

เชน  การสาธติการขาย  อาจารยอาจสาธติใหผูเรียนดูวาวิธกีารเสนอสินคาใหมใหแกลูกคา  ควรจะพูด

อยางไร  ชี้ขอดีขอเดนของสินคานั้นอยางไร  มีเทคนิคทีจ่ะจูงใจลูกคาอยางไรบาง  อาจารยยอมสาธติ

ใหดูเปนตัวอยางได  นอกจากนี้ในการฝกปฏิบัติผูสอนนําเปนตองสาธิตหรือทําตวัอยางใหดูกอน  เพือ่

ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติดวยตนเองได 

 12.  การสอนเปนรายบุคคล  การสอนเปนรายบุคคลนัน้เพงเลง็การพัฒนาของผูเรียนแตละ

คนเปนหลัก  ดังนัน้อาจจะใชวิธีสอนโดยใหนิสิตนักศึกษาไปคนควา  ตามหวัขอที่กาํหนดไวในหลกัสูตร  

และนําสาระทีศ่ึกษาไดมาอภิปรายรวมกบัผูสอน  การสอนประเภทนีอ้าจจะใชอุปกรณการสอน

ประกอบก็ได  เชน  การเรียนจากตลับเสียง  เอกสาร  หรือจากบทเรียนคอมพิวเตอร 

 13.  การสอนแบบโปรแกรม  เปนการจัดบทเรียนสาํเร็จรูป  ซึง่อาจจะอยูในรูปตําราแบบเรียน  

หรือโปรแกรมในคอมพวิเตอรก็ได  การสอนแบบนี ้ ผูสอนก็จะตองเตรียมบทเรยีนสาํเร็จรูปไวใหผูเรียน

สามารถเรยีนไดดวยตัวเอง  และเรียนไปตามความสามารถ  ความสนใจ และเวลาทีผู่เรียนสะดวก  

บทเรียนดังกลาว  จะใหทัง้สาระ  วิธกีารเรยีน  และการวดัผลดวย 

 14.  การฝกประสบการณตรง  การสอนโดยใหผูเรียนมปีระสบการณตรงจากเรื่องทีก่ําหนดไว

ในหลักสูตร  เปนความจําเปนอยางยิง่โดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวชิาชีพ  วิธีการสอนแบบนี้จงึตอง

เปนการนิเทศชี้แนะ  อธิบายเปนรายบุคคล  ผูสอนจําเปนตองสอนรวมกับบุคลากรซึ่งควบคุมงานใน

หนาทีท่ี่สถาบันนัน้สงผูเรียนไปฝกงานดวย 

 นอกจากนี ้ ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2545: 69-70)  ไดกลาวถึงหลกัการเลือกวิธสีอน   

ควรคํานึงถึงสิง่ตอไปนี ้

1. วัตุประสงคของเรื่องที่สอน  เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคทีต่ั้งไว 

2. เนื้อหาวิชาที่สอน  เชน  เนื้อหาที่เปนหลกัการทฤษฎีก็สามารถใชวิธีบรรยาย  แตถาเปน 

งานที่ตองการฝกทักษะควรจะใชวิธีฝกทกัษะปฏิบัติหรือจะใชทัง้บรรยายและฝกปฏบิัติควบคูกันไป 
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3. เหมาะกับความถนัดของผูสอน 

4. เหมาะกับช่ัวโมงสอนในหลกัสูตร  ซึ่งขอจํากัดของเวลาเปนตัวกาํหนดวิธีสอน 

5. เหมาะกับจํานวนผูเรียนและขนาดหองเรียน  เชน การสอนแบบบรรยายสามารถสอน 

ผูเรียนไดมากกวาการอภิปราย 

6. เหมาะกับผูเรียน  เชน  ความรูเดิม  ความสนใจของผูเรียนเปนขอพิจารณาในการเลือกวิธ ี

สอน 

 การศึกษาวิธกีารสอนวิชาศึกษาทัว่ไปนัน้  สุวิชัย  โกศยัยะวัฒน (2541 : 9) เสนอวาวธิีการ

เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปควรใชเทคนคิวิธีและเทคโนโลยีสมยัใหมเขามาชวยประกอบการเรยีน 

การสอนใหดูมชีีวิตชีวา นาสนใจนาเรียนมากขึ้น  รวมทัง้การจัดกลุมแบงชั้นเรยีนไมควรเปนกลุมใหญ

ใชหองเรียนรวมอยางเดียว  ถาเปนไปไดควรสอนเปนกลุมยอยหรือขนาดกลางดวยวธิีการสัมมนา 

วิเคราะห วิจารณ เสนอความคิดเหน็หรือแลกเปลีย่นทัศนะระหวางผูเรียนกับผูสอน   สวนมณ ี ชางเผือก  

(2539: 71)  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานทัว่ไปในหลักสูตรปริญญาตรีของ

สถาบนัราชภฏักลุมรัตนโกสินทร ตามทัศนะของอาจารยและนักศกึษา พบวา  ดานวิธีสอนโดยรวมมี

ความเหมาะสมมาก  เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  เร่ืองที่เหมาะสมมากไดแก  เร่ืองที่ผูสอนช้ีแจง

รายละเอียดและวัตถุระสงคของรายวิชากอนสอน  และผูสอนใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธ ี ซึ่งขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของเนื้อหาวิชา  และผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคดิเห็น  หรือซักถามรวมอภิปราย  

และผูสอนใหความสาํคัญดานการปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี  ผูสอนมีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการ

สอน  ผูสอนเปดโอกาสใหนสิิตไดเลือกทํางานหรือคนควาตามหัวขอทีส่นใจภายในขอบขายเนื้อหาวิชา  

เร่ืองที่เห็นวาเหมาะสมปานกลาง  คือ  เร่ืองที่ผูสอนแนะนําเอกสารและตําราที่ใชประกอบการสอน

สําหรับการศึกษาคนควาของนิสิต  ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการเรยีน

การสอน  ในขณะสอนผูสอนใชวิธีการและกิจกรรมเพื่อมุงใหนิสิติคิดวิเคราะหเปน  และผูสอนใชวธิกีาร

และกิจกรรมทีก่ระตุนใหนิสิตเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 เปรมจิตต แทนสถิตม และเรวัติ  วัฒนานุกูลกิจ (2540: 52) ศึกษาเทคนิคการสอนแบบ  

Participatory / Problem – Based  Approach  กับวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะสหศาสตรพบวา  

การเรียนการสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวมในการแกปญหาในวิชาที่มีลักษณะสหศาสตรกับนิสิตที่มาจาก

ตางสาขา  จะทําใหเกิดผลดีคือไดพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูไดตลอดชีวิต  เชน  ทักษะเชิงวิจารณ   

การเรียนรูดวยการแกปญหาเปนหลัก  สวนจุดออนของวิธีการนี้  คือ ตองใชระยะเวลานานในการ

วางแผนงาน  ตองใชทักษะทั้งของอาจารยและนิสิต 

 



41 
 

นอกจากนี้ ไพฑูรย  สินลารัตน (2549: 48) ไดประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยการประเมนิครอบคลุมดานจุดมุงหมาย การเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ  พบวา นิสิตมีความเห็นตอวิธสีอนในปจจุบันของหลักสูตรการศึกษาทั่วไปในระดับปานกลาง 
โดยวิธีสอนทีน่ํามาใชในระดับมาก คือ การชี้แจงจุดมุงหมายการศึกษารายวิชาและวิธีสอนโดยใช    
การบรรยายเปนหลกั  เชนเดียวกับความเห็นของนิสิตทกุกลุมวชิาที่มตีอวิธีการสอน คือ มีการชี้แจง
จุดมุงหมายการศึกษารายวชิาและมีวธิีสอนโดยใชการบรรายายเปนหลัก  สวนอาจารยมีความเหน็
ระดับมากตอวิธีการสอนที่ใชอยูในปจจุบนั อันดับแรกคือ มีการสอนใหนาํความรูของวิชานัน้ไปใช
แกปญหา  ซึง่สอดคลองกับศรีลา  บุญระหงษ  (2544: บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายพัตอรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปในดานผูสอนและวิธีสอน พบวา 
นักศึกษาเห็นดวย 10 รายการ (ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป) สําหรับรายการที่นักศึกษาเหน็ดวยเกินรอยละ 
60 มี 3 รายการไดแก ผูสอนชี้แจงรายละเอียดในเคาโครงรายวิชาไดชัดเจน ผูสอนไดอธิบาย
วัตถุประสงคตามเคาโครงรายวิชา และผูสอนไดเตรียมการสอนในรายวิชาที่สอนไดเปนอยางดี สวน
รายการที่นกัศกึษาไมแนใจมากที่สุด 5 รายการ ไดแก ผูสอนมีการติดตามผลการสอนอยางสม่าํเสมอ 
ผูสอนมีวธิีสอนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเขาใจและสามารถคิดอยางมีระบบ  ผูสอนมีวธิีการสอนที่ชวย
กระตุนใหผูเรียนเขาใจและสามารถคิดอยางมีระบบ  ผูสอนมีเทคนิคในการกระตุนใหผูเรียนคนควา
และเรียนรูดวยตนเอง และผูสอนใชส่ือการสอนทีห่ลากหลาย  อยางไรก็ตามมีผูเรียนบางสวนเสนอใหมี
การใชส่ือการสอนทีห่ลากหลายและเปนสือ่ที่สนกุ นาเรยีน เพื่อเสริมเนื้อหาใหเขาใจงายยิ่งขึน้ 
 กลาวโดยสรุป  วิธีการสอนในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายวิธี  ผูสอนสามารถประสม
ประสานใหสอดคลองกับรายวิชาที่ผูสอนรับผิดชอบได  โดยคํานงึถงึเนื้อหาวิชาที่สอน จาํนวนผูเรียน 
ประสบการณของผูเรียน  รวมถึงจาํนวนชั่วโมงและความถนัดของผูสอน  

 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรยีนการสอนเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอน  เพราะกิจกรรมทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
 ทัศนีย  ศุภเมธี (2535: 93) กลาววา กิจกรรมการเรียน หมายถงึ การกระทาํสิ่งตาง ๆ ที่จะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนเปนผูแสดงการกระทํา  หรือครูและผูเรียนเปนผูกระทาํรวมกนั เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายทีไ่ดกําหนดไว 
 สวนอทุุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2541: 5) ไดกลาวถงึกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
วาเกี่ยวของกบัองคสามของการศึกษา คือ การระบวุัตถุประสงคในการสอนของอาจารยและการเรียน
ของนักศึกษา การระบุเทคนคิการสอนของอาจารย เทคนคิการเรียนของนกัศึกษา ตลอดจนบรรยากาศ
ของการเรียนการสอน  ส่ือตางๆ ที่ชวยใหการเรียนการสอนประสบความสาํเร็จและการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา  การสอนของอาจารยและการประเมินผล 
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 อาภรณ  ใจเทีย่ง (2546: 73) กลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว

ดังนี ้

 1.  เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาไปพรอมกัน 

 2.  เพื่อสนองความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนทุกคน  ซึ่งแตละคนจะ

แตกตางกนั 

 3.  เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผูเรียนเรียนดวยความเพลิดเพลิน ไมเกิด

ความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน 

 4.  เพื่อสนองเจตนารมณของหลกัสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  เกิดทักษะ

กระบวนการใหเปนคนเกง  คนดี  มีความสุขและมีความเปนไทย 

 5.  เพื่อสงเสรมิใหผูเรียนกลาแสดงออก  และมีสวนรวมในการเรียน 

 อาภรณ  ใจเทีย่ง  (2546: 73 – 76) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการทํางาน

รวมกันของผูเรียน  เพื่อใหการเรียนการสอนและผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  ควรคํานึงถึงหลักการ  

ดังนี ้

 1.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณของหลกัสูตร  หลักสูตรฉบับปจจุบนัมีความมุงหวงั

ใหผูเรียนเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทย  สามารถคนควาแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง  เปนคนใฝรูใฝเรียน  และรักการเรียนรู  ผูสอนจึงตองสอนวิธีคิด  วิธีการทํา  

วิธีการแกปญหา และสอนอยางมีลําดับข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ จัดกจิกรรมในรูปแบบตาง ๆ ใชวธิี

สอนทีห่ลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลกัษณะตามทีห่ลักสูตรมุงหวัง 

 2.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอน กลาวคือ  ผูสอนตองพิจารณาวา

จุดประสงคการสอนในครั้งนัน้มุงเนนพฤตกิรรมดานใด  เชน การสอนครั้งนี้มีจุดประสงคเนนพฤติกรรม

ดานทักษะ  ผูสอนตองจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบตัิเพื่อใหเกิดทกัษะ 

 3.  จัดกจิกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับวยั  ความสามารถ  ความสนใจของผูเรียน   

เชน  ผูเรียนในระดับประถมศึกษาชอบเรียนปนเลน ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงบทบาท  

ไดแขงขัน  ไดเลนเกม  ไดรองเพลง  ไดเตน  ผูเรียนจะเรียนดวยความสนุกสนานเพลดิเพลิน 

 4.  จัดกจิกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา  เนื้อหาวิชามหีลายประเภท  เชน  

ประเภทขอเทจ็จริง  การแกปญหา  การคิดสรางสรรค  ทักษะ  เจตคติ  และคานิยม  เนื้อหาวชิาแตละ

ประเภทตองอาศัยเทคนิควิธสีอน  หรือการจัดกิจกรรมที่แตกตางกนั 

 5.  จัดกจิกรรมใหมีลําดับข้ันตอน  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง 

ไมสับสน  และสามารถโยงความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนได 

 6.  จัดกจิกรรมใหนาสนใจ  โดยใชส่ือการสอนที่เหมาะสม 
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 7.  จัดกจิกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูกระทาํกิจกรรม  เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ผูสอน

เปนผูอํานวยความสะดวก  ความรูเปนผลพลอยไดจากการทํากิจกรรม  ระหวางทํากิจกรรมผูเรียนจะ

ไดรับผล  คือ  เกิดการพฒันาตนเองทางความคิด  การปฏิบัติ  การแกปญหา  การทาํงานรวมกนั  

การวางแผนจดัการ  และเทคนิควิธีการตาง ๆ 

 8.  จัดกจิกรรมโดยใชวิธกีารที่ทาทายความคิดความสามารถของผูเรียน  ฝกฝนวธิกีาร  

แสวงหาความรู  และการแกปญหาดวยตนเอง  จะทาํใหผูเรียนเหน็คณุคาของสิ่งที่เรียนและไดรับ

ประโยชนจากการเรียนอยางแทจริง  เชน  การสัมภาษณ  การศึกษานอกสถานที ่ หรือจัดนิทรรศการ  

แสดงละคร  จดัโตวาท ี ฯลฯ 

 9.  จัดกจิกรรมโดยใชเทคนคิวิธีการสอนทีห่ลากหลายใหเหมาะกับสถานการณ  ทาํใหผูเรียน

เกิดความกระตือรือรนในการเรียน  และเกดิการเรียนรูอยางแทจริง  ในการสอนแตละเนื้อหาวิชาและ

แตละครั้ง  ผูสอนไมควรใชวธิีเดียวกนัตลอด  ควรคิดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ  เลือกใช

เทคนิควธิีสอนที่สอดคลองกบัลักษณะเนื้อหาวิชา 

 10.  จัดกิจกรรมโดยใหมีบรรยากาศที่ร่ืนรมย  สนุกสนาน  และเปนกนัเอง  เพราะทาํใหผูเรียน

เรียนดวยความเปนสุข  สบายใจ  ไมตึงเครียด  อันสงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน  

บรรยากาศจะเปนเชนไร   ข้ึนอยูกับบุคลกิภาพของผูสอนเปนสาํคัญ  ถาผูสอนเขมงวด  เครงขรึม  และ

เครงเครียด  บรรยากาศจะตงึเครียดทาํใหผูเรียนรูสึกอึดอัด  แตถาผูสอนเขาใจผูเรียน  ใหความเมตตา  

มีบุคลิกภาพทีร่าเริง  แจมใส  ไมเขมงวด  ใหอิสระผูเรียนในการซกัถามปญหา  และปรึกษาหารือกนั  

ระหวางทํากิจกรรม  จะเปนบรรยากาศที่สงเสริมการทํากิจกรรมไดดี 

 11.  จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนัน้ทุกครั้ง  เพื่อคนหาขอดี  ขอบกพรอง  

แลวนําผลไปปรับปรุงแกไขสําหรับใชในครั้งตอไป  ในการวัดผลควรมทีั้งการวัดผลระหวางที่ผูเรียนทาํ

กิจกรรม และภายหลังการทํากิจกรรม  โดยผูสอนอาจใชวิธีสังเกต  ซักถาม  ตรวจสอบผลงานหรือ

ทดสอบ เมื่อวัดผลแลวถาพบวากิจกรรมนั้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีก็นําไปใชตอได  แตถา

ผูเรียนพบปญหาขณะปฏิบตัิกิจกรรม  ผูสอนควรไดวิเคราะหหาสาเหต ุ แลวแกไขใหตรงจุด 

 รวมทัง้การวางแผนการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ  เสริมสุข  เปลี่ยนเดชา (2542: 30) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการวางแผน  

การสอนของครูชางอุตสาหกรรมสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การวางแผน 

การสอนเปนการเตรียมการลวงหนากอนดําเนนิการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่

กําหนดไว โดยการกาํหนดเปนจุดประสงคการสอน ความคิดรวบยอด คัดเลือกเนือ้หา เลือกใชวธิีสอน เ 

ตรียมสื่อการสอน กาํหนดวธิกีารวัดแผลประเมินผล  ใหความสัมพนัธกนัอยางเปนระบบแลวจัดทําเปน

เอกสาร 
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 เสริมศรี  ไชยศร (2539: 147 – 149) ไดอธิบายถึงองคประกอบของแผนการสอนทัว่ ๆ ไปไว

ดังนี ้

 1.  จุดประสงคการเรียนรู  ซึ่งอาจเขียนเปนจุดประสงคเฉพาะเจาะจง  (จุดประสงคเชิง

พฤติกรรม)  ระบุพฤติกรรมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดข้ึนไวอยางชัดเจนหรืออาจเขยีนไวทั้งจุดประสงค

ทั่วไป  และจุดประสงคเฉพาะประกอบกนัไปก็ได 

 2.  เนื้อหา  นยิมเขียนสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาไวในแผนการสอนหรืออาจจัดทําเปนหวัขอ

ใหญ  หัวขอยอยไวก็ได 

 3.  กจิกรรมการเรียนการสอน  ระบุวิธกีารสอนหรือกิจกรรมที่จะใชสอนตั้งแตข้ันนําเขาสู

บทเรียน  เปนการหากลวิธีตาง ๆ  เพื่อเราใหผูเรียนสนใจเรื่องที่กาํลังจะสอน  ข้ันกจิกรรมหลักโดยทั่วไป

เรียกวา  ข้ันสอน  ซึ่งอาจมีขอแยงวาผูสอนสอนมาตั้งแตข้ันนําแลว  คือผูสอนสอนทุกขั้นนั้นเอง   

ข้ันกิจกรรมหลัก  จงึอาจสื่อความหมายไดตรงกวา  ข้ันสรุปบทเรียนนัน้ไมไดหมายถงึผูสอนเปนผูสรุป

อยางเดยีว  ผูสอนอาจคิดกจิกรรมใหผูเรียนไดกระทาํ  เพื่อเปนการสรปุความรูหรือแสดงความสามารถ

ในการประยุกตความรูนัน้  ซึงก็ยอมจะบังเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากยิง่ขึ้น 

 4.  ส่ือประกอบการสอน  (หรือแหลงวทิยาการ)  เปนการสรปุวาในการสอนเรื่องนั้นจะมีการ

ใชส่ือ วัสดุ เอกสาร อุปกรณ บุคลากร และสถานที่อะไรบาง  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบความพรอม

กอนสอน 

 5.  การประเมนิผล  ระบุลักษณะหรือวธิีการ  รวมทัง้เครื่องมือการประเมินผลที่จะใชประเมิน

ความรู  ทกัษะหรือเจตคติของผูเรียนในเรือ่งที่สอน 

สําหรับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปนั้น บัณฑิต ถนอมชาต ิ(2547: 96) 

ไดศึกษาเรื่องแนวโนมรูปแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา 

พบวา ในดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนสวนใหญเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนาควรใหความสําคัญกับผูเรียนมากกวาใน

ปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการคิดวิเคราะห รวมแสดงความคดิเห็นและรวมทํากจิกรรมมากขึ้น  

นอกจากนีก้ิจกรรมประกอบการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปจะมีความหลากหลายมากขึน้โดยมุงใหผูเรียนได

ปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณจริง  ลักษณะการจัดกจิกรรมจะเปนกิจกรรมประกอบรายวิชาโดยจัด

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชัน้เรยีน  สวนชุติมา สุวรรณทะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหา

การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัเชียงใหม พบวา ใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปยึดความสอดคลองกบัวัตถุประสงคของ

กระบวนวิชา โดยใชแหลงขอมูลจากการประชุมชี้แจงระหวางอาจารยทีส่อนกระบวนวิชา  กิจกรรมที่ใช

ในการเริ่มตนบทเรียนใหม คือ บอกจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบและทบทวนความรูเดิมที่ตอง
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นํามาใชรวมกบัเนื้อหาใหม  วิธีสอนที่ผูสอนใชเปนประจาํคือ การบรรยาย  นอกจากนี ้กิตพิร โชประการ 

และกฤตยา ไชยศิวามงคล (2546: 56) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบณัฑิตมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีตอ

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร พบวา บัณฑติมีขอเสนอแนะเกีย่วกับกิจกรรม

การเรีนการสอน คือ ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ วิจารณ และ

เสนอแนะมากกวาการฟงจากอาจารยบรรยายเทานัน้  ควรใหมีการทัศนศึกษานอกสถานที ่เชน ตาม

หมูบาน ชุมชน พิพิธภัณฑ ฯลฯ จะทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีประสบการณจริง  อีกทัง้เกิดความ

เขาใจสภาพสงัคมที่แทจริงโดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวทิยาลัยและทองถิ่น  นอกจากนี้ควรมีกิจกรรม

การทาํงานเปนกลุมหรือเปนทีมมากขึ้นจะชวยใหผูเรียนเขาใจและมปีระสบการณในการทํางานรวมกับ

คนอื่นๆ ได 

สรุปไดวา  กจิกรรมการเรียนการสอน  เปนกิจกรรมทกุอยางที่ผูสอนกระทําขึน้เพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูสอนกําหนดไว รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรยีนรู  การใชส่ือตาง ๆ ที่ชวยให

การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ บรรลุวตัถุประสงคทีผู่สอนกําหนดไว 

 
ดานอาคารสถานที่  สื่อและอุปกรณการสอน 

 อาคารสถานที ่ ถือเปนปจจัยหนึ่งในการจดัการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และใหไดผลตาม

เปาหมาย  เพราะการจัดการเรียนการสอน  ตองใชอาคารสถานที่ในการดําเนนิการ  เพื่อใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกที่ดตีอการเรยีนรู  ดังที ่ สุปรีชา  หิรัญโร  (ม.ป.ป.: 1)  ไดใหทศันะวาอาคารและสภาพแวดลอม

ที่ดีชวยทาํใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู  กอใหเกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจตอ

สถาบัน  ซึ่งจะมีผลไปถึงความพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะ และการสรางชื่อเสียง

เกียรติยศใหกบัตนเองและสถาบนั 

 สุเทพ  ทองประดิษฐ (2521: 22) ไดใหความหมายของอาคารสถานที่ไวดังนี ้ อาคาร  หมายถึง  

ส่ิงกอสรางภายในโรงเรยีนอนัเปนทีท่ี่ใชในการเรียนการสอน  และการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ  แบงเปน

อาคารเรียน  และอาคารประกอบ สวนสถานที่  หมายถงึ  สถานทีท่ี่ใชกระทาํอยางอืน่นอกเหนือจาก

การเรียนการสอน 

 สุปรีชา  หิรัญโร  (ม.ป.ป.: 6)  ไดแบงประเภทอาคารสถานที ่ และสภาพแวดลอมออกเปน   

4  ประเภท  คอื 

  1.  บริเวณเรียน  (Study  Area)  แบงออกเปน 

   1.1  หองเรียนทั่วไป  (General  Classroom)  หมายถงึ  หองเรียนโดยทั่วไป  ซึ่งใช

สอนตามปกติ 
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   1.2  หองเรียนเฉพาะวิชา  (Specialized  Classroom) หมายถงึ บริเวณเพื่อการเรียนรู

ตางๆ  หรือหองเรียนประจําวชิาที่มีลักษณะพิเศษ  ซึง่ตองการอุปกรณเครื่องใชพิเศษแตกตางไปจาก

หองเรียนอื่น  เชน  หองปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร 

  2.  บริเวณบริการ  และสนับสนุนการเรียน  (Auxiliary  Spaces)  หมายถึง  บริเวณทีจ่ัด

ข้ึนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ  นอกเหนือจากกจิกรรมภายในหองเรียน  เพื่ออํานวยความสะดวกโดยการ

ใหบริการแกครู  และนกัเรียน  เชนหองพยาบาล  หองสมุด 

  3.  บริเวณทีพ่กัผอนหยอนใจ  (Recreation  area)  หมายถึง  บริเวณทีน่ักเรียนใชพกัผอน

อิริยาบถ  พบปะสังสรรคระหวางเพื่อนฝงู  เชน  สนามกฬีา  สวนหยอม 

  4.  บริเวณทีพ่กัอาศัย  (Residential  area)  หมายถึง  บริเวณที่ใชเปนที่พกัอาศัยของ

นักเรียน  ครู  เชน  หอพัก 

ความสาํคัญของการวางแผนอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม (สุปรีชา  หิรัญโร. ม.ป.ป.: 7)   

  1.  การวางแผนชวยใหทราบถึงความตองการอาคารสถานทีท่างการศึกษาในทองทีน่ัน้ 

และสามารถสนอง  ความตองการไดอยางดีที่สุดเทาที่ทรัพยากรจะอํานวย 

  2.  การวางแผนชวยใหไดสถานศึกษา  ที่มปีระสิทธิภาพทันตอการเปลีย่นแปลงหลักสูตร  

เทคนิคการสอน  และรูปแบบการจัดการศกึษา 

  3.  การวางแผนจะชวยใหไดสถานศกึษาทีส่วยงาม  มีสภาพแวดลอมที่ดี 

  4.  การวางแผนจะชวยใหสถานศึกษารูจักการประหยัด  นับต้ังแต ประหยัดในการกอสราง  

ประหยัดในการบํารุงรักษา 

  5.  การวางแผนจะชวยใหทราบระยะเวลาที่สมบูรณเต็มรูปแบบของโครงการ  และ

งบประมาณคาใชจายทัง้หมด 

  6.  การวางแผนจะชวยใหการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคอยางรวมเร็วแนนอน  

เนื่องจากมกีารกําหนดจุดมุงหมาย  ข้ันตอนการทํางานและระบบควบคุมงานชัดเจน 

 ในขณะที่  ประดิษฐ   คุณรัตน (2539: 3)  กลาวถงึหลกัการสําคัญเกีย่วกับการดําเนนิงานเรื่อง

อาคารสถานที ่ และส่ิงแวดลอม  ดังนี ้

  1.  อาคารเรียน  ควรเปนอาคารถาวรใชการไดทุกฤดูกาล  ถกูลักษณะ  จํานวนและขนาด  

อาคารเรียนควรเหมาะสมกบัจํานวนผูเรียน 

  2.  หองเรียนควรอยูในสภาพที่ใชการได  เปนสัดสวนเรียบรอย  มีอุปกรณครุภัณฑประจํา

หองครบครัน  และอยูในสภาพดี  ควรปราศจากเสียง  ฝุน  กลิ่น  ควัน  และมลภาวะอื่นๆ  แสงสวาง

พอเหมาะ  และขนาดหองเรยีนเพียงพอกบัจํานวนผูเรียน 
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  3.  สถานศึกษาควรตองมีอาคารประกอบ  และหองพิเศษ  เชน  หองสมดุ  หองพยาบาล  

โดยหองเหลานี้ตองมีอุปกรณที่จําเปนตามหลักสูตร  และกิจกรรมพเิศษ 

  4.  บริเวณสถานศึกษา  ควรคํานึงถึงสภาพความปลอดภัยของผูเรียน  ตกแตงบริเวณให

สวยงามรมร่ืน  เหมาะในการจัดกิจกรรม  และเปนทีพ่ักผอนหยอนใจของผูเรียน 

  5.  การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาตองใหสอดคลองกับความตองการทางดาน

รางกาย  จิตใจ  และความตองการทางดานการศึกษา 

 นอกจากนี ้ ถาวร  สารวทิย  (2523: 195-196)  ไดกลาวถึง  ลักษณะที่ดีของอาคารสถานที่ไว

ดังนี ้

  1.  ดานประโยชนใชสอย  อาคารสถานทีต่องถือประโยชนใชสอยที่จะเกิดผลดีตอการเรียน

การสอน  และความสะดวกสบาย  ปลอดภัย  สําหรับผูเรียน 

  2.  ดัดแปลงไดหลายอยาง  ไมวาจะเปนฝากั้นหอง  หรือวัสดุอุปกรณ  ใดๆ  ที่เกีย่วกบัตัว

อาคาร  พยายามแกไขดัดแปลงเพิม่เติมไดโดยงาย  ไมตองทุบทําลาย  หรือยุงยากแกการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อความสะดวกในการขยายตอเติมอาคาร และความสะดวกของผูสอนในการแบงกลุมผูเรียน  หรือ

จัดกิจกรรมตางๆ 

  3.  ขยายสถานศึกษาไดสะดวก  การหาสถานทีจ่ัดตั้ง  สถานศึกษาตองคํานงึวา ถาบริเวณ

สถานที่ศึกษาจะขยายออกไปจะทาํไดสะดวกเพียงไร 

  4.  ชวยสรางบรรยากาศใหเปรียบเสมือนบานของผูเรียน  มีลักษณะเพดานต่าํ มานสวย  

ผนังสีเย็นตา หองมีสีสันสวยงาม โตะเกาอี้จัดวางเปนระเบียบเรียบรอย  อากาศถายเทไดสะดวก   

แสงสวางกระจายที่หองตลอดเวลา  ส่ิงเหลานีท้ําใหผูเรียนมีความรูสึกอยากอยูในหอง 

  5.  ทนทานตอการใชงานทั้งถูกวธิี และไมถูกวธิ ี

  6.  เครื่องอาํนวยความสะดวกสมบูรณ  สถานศึกษาควรมีอาคารสถานที่ที่จะใชใน

การศึกษา เชน  หองสมุด  หองพักผอน  สนามกีฬา  หองน้าํหองสวม  น้าํดื่ม  น้ําใชสมบูรณ 

  7.  ผูปกครองหรือประชาชนในชุมชนที่ตัง้อยูมาขอใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษาได

สะดวก 

 ส่ือการสอนเปนอุปกรณที่สําคัญอยางหนึง่ทีจะทําให  การเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  เนื่องจากเปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียนดังนี ้

 ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2526: 137) กลาววา ส่ือการสอน หมายถงึ ส่ิงตางๆ ที่ใชเปนตัวกลาง

ในกระบวนการเรียนการสอน  หรือการสื่อสารในการเรียนการสอน  เพือ่ชวยใหการเรยีนการสอนนัน้

ดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมาย 
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 กิดานนัท   มลิทอง (2540: 79) กลาววา  ส่ือการสอน  หมายถงึ  ส่ือใดก็ตามไมวาจะเปนเทป

บันทกึเสียง  สไลด  วิทยุ  โทรทัศน  วีดทิัศน  แผนภูมิ  รูปภาพ ฯลฯ  ซึง่เปนวัสดุบรรจุเนื้อหาเกีย่วกับ

การเรียนการสอน  หรือเปนอุปกรณ  เพื่อถายทอดเนื้อหาจากวัสดุ  เปนสิ่งที่ใชเปนเครือ่งมือสําหรับทํา

ใหการสอนของผูสอนสงไปถึงผูเรียนทาํใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  หรือ

จุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวเปนอยางดี  สวนเครื่องมือและอุปกรณ  เปนทรัพยากรทางการเรียนรู   

เพื่อชวยในการผลิต  หรือใชรวมกับทรัพยากรอื่นๆ  สวนมากเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  ทีน่ํามาใช

ประกอบ หรืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เปนตน 

 สวน  ฐาปนยี   ธรรมเมธา (2539: 29) กลาววา  ส่ือการสอน  หมายถงึ  ตวักลางที่ชวยนาํ  

และถายทอดความรูจากผูสอน  หรือแหลงความรูไปยังผูเรียนทาํใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผูเรียนบรรลุวตัถุประสงคการเรียนที่ตัง้ใจ  ซึ่งสอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  

(2545: 244)  และ  สมบูรณ  สงวนญาติ (2534: 43) ที่กลาววา  ส่ือการสอน  หมายถึง  ทกุสิ่งทุกอยาง

ที่ผูสอน และผูเรียนนาํมาใชในการเรียนการสอน  เปนสิ่งที่นาํความรูไปสูผูเรียน  เพื่อชวยให

กระบวนการเรยีนรูดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 กิดานนัท  มลิทอง (2540: 88)  ไดกลาวถึงความสาํคัญ  และคุณคาของสื่อการเรียนการสอน

ดังนี ้

  1.  เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหผูเรียนสามรถเขาใจ

เนื้อหา การเรยีนไดงายขึ้น  และชวยใหเกดิความคิดรวบยอดไดอยางถูกตอง  และรวมเร็ว 

  2.  ส่ือจะชวยกระตุน  และสรางความสนใจใหกับผูเรียน  ทาํใหเกิดความสนกุสนาน  และ

ไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 

  3.  การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน  หากเปนเรื่องยากตอความเขาใจ  และ

ชวยใหเกิดประสบการณรวมกันในวิชาทีเ่รียน 

  4.  ส่ือชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ทาํใหเกิดมนุษย

สัมพันธอันด ีระหวางผูเรียนกับผูสอน 

  5.  สรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

  6.  ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล 

 สวนสมบูรณ   สงวนญาต ิ (2534: 55)  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของสือ่การเรียนการสอนตอ

กระบวนการเรยีนการสอน  ดังนี ้

  1.  เปนเสมือนตัวกลางในการจัดประสบการณใหแกผูเรียน 

  2.  เปนเสมอนแหลงขอมูลที่มีความหมายตอผูเรียน 

  3.  เปนตัวชวยใหเกิดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบตางๆ  
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  4.  เปนเสมือนชุดเตรียมสําหรับครู  ในการทํางานวิจัย  และซอมเสริมเพื่อใหการสอน

ทันสมยั 

  5.  เปนเสมือนผูชวยครูในการนําเสนอเนือ้หาที่มีประสิทธิภาพ 

  6.  เปนเสมือนแหลงตอบสนองความตองการของผูเรียน 

การเลือกสื่อการสอนมาใชประกอบการสอน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้น

เปนสิ่งสาํคัญอยางยิ่ง  โดยผูสอนจะตองตั้งวัตถุประสงคในการเรียนใหแนนอน  เพือ่ใชวัตถุประสงค

เปนตัวชี้นํา ในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมตอการเรียนรูโดยมีหลักการพิจารณา  คือ   

(กิดานนัท  มลิทอง . 2540: 89)   

  1.  ส่ือตองสมัพันธกับเนื้อหาบทเรียน  และจุดมุงหมายที่จะสอน 

  2.  มเีนื้อหาถกูตอง  ทนัสมยั  นาสนใจ  และเปนสื่อที่ใหผลตอการเรียนการสอนมากที่สุด  

ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหานัน้ไดดเีปนลําดบัข้ันตอน 

  3.  เหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น  ความรู  และประสบการณของผูเรียน 

  4.  สะดวกในการใช  มีวิธีใชไมซับซอนยุงยากจนเกนิไป 

  5.  มีคุณภาพ  มีเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจน  และเปนจริง 

  6.  มีราคาไมแพงจนเกนิไป  ถาจะผลิตเองควรคุมกับเวลา  และการลงทุน 

 สวน  ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2545: 211) กลาววา ครู อาจารย จะตองเลือกใชส่ือการสอน

ใหเหมาะสมโดยคํานงึถงึ 

  1.  ลักษณะวชิาที่สอน  เปนวิชาทฤษฎ ี หรือปฏิบัติ  ควรใชส่ือชนิดใดจึงจะทําใหนกัศึกษา

มีความเขาใจบทเรียนมากยิง่ขึ้น 

  2.  คุณลักษณะของนักศกึษา  ไดแก  การเลือกใหเหมาะสมกับอายุระดับสติปญญา  

ระดับช้ันเรียน  จํานวนผูเรียน  เวลาที่เรียน  ลักษณะของหองเรียน 

  3.  การเลือกใชส่ือการสอนในหองเรียนที่มนีักศึกษามีบทบาทในการเรยีนการสอน   

มีกิจกรรมการเรียนรู  และสามารถรับประสบการณใหมๆ   ดวยตนเอง 

การจําแนกสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหครอบคลุมส่ือทุกประเภท  สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท

ใหญๆ  ดังนี้  (ฐาปนยี  ธรรมเมธา. 2539: 32) 

  1.  ส่ือประเภทวัสดุ  (Software)  เปนสื่อทีบ่รรจุเนื้อหาสาระ  เร่ืองราวหรือความรูไวใน

ลักษณะตางๆ  สามารถจาํแนกไดเปน  2  ชนิด 

   1.1  วัสดุที่ตองอาศัยเครื่องมือ  หรืออุปกรณจึงจะสามารถเสนอเรื่องราวความรูสาระ

ไปยังผูเรียนได  เชน  แผนเสยีง  เทปวีดทิัศน 

   1.2  วัสดุที่สมารถเสนอเรื่องราวความรู โดยตัวเอง เชน  แผนภูมิ  แผนภาพ  รูปภาพ   
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  2.  ส่ือประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึง  ส่ือที่เปนตัวผานทีท่ําใหขอมูลหรือความรูที่

อยูในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใช  หรือ  เรียนรูได  เชน  เครื่องฉายสไลด  เครือ่งฉายภาพขาม

ศีรษะ 

  3.  ส่ือประเภทเทคนิค  วิธกีาร (Techniques and Methods) หมายถงึ  ส่ือทีม่ีลักษณะ

เปนแนวความคิด  หรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน  ไมมีลักษณะเปนวัสดุ  หรืออุปกรณ  เชน  

การสาธิต  การทดลอง 

สวนเพ็ญพมิล   คูศิริวิเชยีร  (2537: 110)  ไดกลาวไววา  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

แบงออกเปน  3  ประเภท  ไดแก 

  1.  ประเภทวสัดุ  (Material or Software)  เปนวัสดุส้ินเปลืองที่มีราคาไมแพงนกั คงทน

ถาวร  สะดวกในการใช  ไมตองอาศัยความรูทางเทคนิค  ไดแก  แผนภูมิ  รูปภาพ  ภาพผนึก  แผนปาย  

หนงัสือ  แผนสไลด  แผนเสยีง  เปนตน 

  2.  ประเภทโสตทัศนูปกรณ  (Device of Hardware)  เปนวัสดุส้ินเปลอืงจําพวกเครื่องมือ  

เครื่องจักรตางๆ  มีราคาแพง  เคลื่อนยายลาํบาก  ไดแก  เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องฉายสไลด  

เครื่องฉายภาพโปรงแสง  เครื่องบันทกึเสยีง  วทิย ุ  โทรทัศน  คอมพวิเตอร  เปนตน 

  3.  ประเภทกจิกรรม  ไดแก  เกมสตางๆ  บทบาทสมมต ิ

สําหรับงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอนในดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณ

การสอน มีดังนี้ บัณฑิต ถนอมชาติ (2547: 96) ศึกษาเรือ่งแนวโนมรูปแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา พบวาในดานการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป

อาจารยผูสอนสวนใหญเหน็วาการจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

ในทศวรรษหนานัน้จะมกีารใชส่ือเทคโนโลยีหรือส่ืออิเล็คทรอนิกสในการเรียนการสอนและการศึกษา

คนควาดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น และสื่อสวนใหญจะเปนประเภทสิ่งพิมพ เอกสารประกอบการเรียน 

วิชาศึกษาทั่วไปจะใชบทความที่ทนัสมยัและเอกสารประกอบการสอนที่ไดจากการปรับและเรียบเรียง

เนื้อหาจากตําราหลักในศาสตรตางๆ เพิ่มมากขึ้น สําหรับนีรนุช ภาชนะทิพย; และคนอื่นๆ (2550: 232) 

ที่ศึกษาเรื่องการติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

ของมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร พบวา ปญหาอุปสรรคที่พบสวนใหญ คือ ขนาดหองเรียนและจํานวน

นิสิตตอช้ันเรียนมากเกนิไป โดยนิสิตสวนใหญมีความเหน็วาจํานวนนสิิตที่ลงทะเบียนมีจํานวนมาก

เกินไปในแตละหมูเรียนทําใหที่นั่งเรียนไมเพียงพอ  จึงควรเปดหมูเรียนเพิ่ม ดังนั้นมหาวทิยาลยั 

ควรมีการจัดการเตรียมอาคารสถานที่และบุคลากรเพื่อรองรับการปรับจํานวนนิสิตตอช้ันเรียนเพื่อให

การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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สวนปริศนา  ชัยดวง และคนอื่นๆ (2551: 296) ไดประเมินหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี พบวาในดานปจจัยเกื้อหนนุการเรียนรู ความพงึพอใจ

ในการบรกิารหองสมุดและสื่อการศึกษาอยูในระดับมาก จาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรตออาจารยเทากับ 1:2 

อยูในระดับดี  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษาเทากับ 1: 5.89 อยูในระดับดีมาก ความสะดวก

ในการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลางและความเหมาะสมของอาคารสถานทีแ่ละ

หองเรียนอยูในระดับปานกลาง 

กิติพร โชประการ และกฤตยา ไชยศวิามงคล (2546: 56) ไดศึกษาเรื่องความคิดเหน็ของ

บัณฑิตมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีตอวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร พบวา 

บัณฑิตมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัส่ือการสอน คือ เครื่องใชในหองเรียนควรมีความพรอมอยูเสมอซึง่การ   

ที่ไมโครโฟนหรือเครื่องฉายภาพขามศรีษะขัดของอาจสงผลเสียตอความสนใจในการเรียน  ควรมี

แบบเรียนสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพื่อความสะดวกตามความตองการของผูเรียน  นอกจากนีเ้อกสาร

ประกอบการเรียนควรเปนเนื้อหาที่เสริมความรูจากประเด็นหรือหวัขอหลักที่อาจารยใหในหองเรียน

มากกวาที่จะเปนเนื้อหาที่อาจารยใชบรรยาย รวมถงึมเีอกสารประกอบการเรยีนการสอนที่ทนัเหตุการณ

และเปนปจจุบัน 

นอกจากนี ้ชุตมิา สุวรรณทะ (2540: บทคดัยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียน 

การสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัเชียงใหม พบวาในดานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณการสอนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนประจําคือ เอกสาร

ประกอบ การสอนและแผนใส สวนปญหาที่พบคือหองเรียนมีสภาพไมเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

การเรียน การสอน  ส่ือและอุปกรณการสอนมีไมเพียงพอกับความตองการ  นอกจากนี้ยังมีปญหา

เกี่ยวกับการใชบริการหองสมุด หองสื่อและอุปกรณการสอนและหองปฏิบัติการ คือขาดตํารา ส่ือและ

อุปกรณการสอนที่จะไดรับบริการ  

สรุปไดวา  ส่ือและอุปกรณการสอน  หมายถึง  ทุกสิง่ทกุอยางที่ผูสอนใชเปนตวักลางในการ

ถายทอดความรูไปสูผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถปุระสงคการเรียน  อาคารสถานทีเ่ปนสิง่ทีเ่อ้ืออํานวย

ใหการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนจึงควรเลือกใชส่ือและอุปกรณการสอนให
เหมาะสมโดยคํานึงถึงลกัษณะวิชาและคณุลักษณะของผูเรียนดวย 
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ดานการวัดและประเมินผล 
การวัด และประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา 

เนื่องจากทาํใหทราบถงึ การจัดการเรยีนการสอนวามปีระสิทธิภาพเพยีงใด อีกทัง้ยังแสดงถงึผลสัมฤทธิ์ 

ในการเรียนของผูเรียน วาบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียนในรายวิชานัน้ๆ หรือไม ดงันั้น ผูบริหาร หรือ

อาจารยผูสอน ตองมีความรูความเขาใจในหลักการวัด และประเมินผล ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมาย

ของการวัด และประเมินผล ไวดังนี้  

สมหวงั  พธิิยานวุัฒน (2524: 2) กลาววา การประเมินผล เปนกระบวนการในการตัดสิน  

ตีราคา หรือสรุปผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม หรือคุณคาของคุณลักษณะ พฤตกิรรมของสิ่งของวา

ดีเพียงใดโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐาน  

ในขณะที่ ไพศาล  หวงัพานชิ (2545: 3) กลาววา การวัดเปนกระบวนการสืบคนหารายละเอยีด 

หรือจํานวน ปริมาณเกี่ยวกบัสมบัติ หรือ คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยอาศัยวธิกีาร หรือเครื่องมือ

เปนหลกัในการวัดสวนการประเมินผล เปนกระบวนการพจิารณา ตัดสิน ลงสรุปเกีย่วกบัสมบัติ หรือ

คุณลักษณะของสิ่งตางๆ โดยใชผลที่ไดจากการวัด และอาศัยเกณฑ ในการตัดสินพจิารณา การวดัและ

การประเมนิผล เปนกระบวนการตอเนื่องกนั โดยเริ่มดวยการวัดแลวนาํผลจากการวัดไปทาํการประเมิน 

ตัดสินตามเกณฑ และดุลยพินิจตอไป สวนอุทุมพร  ทองเขตไทย (2541: 13) กลาววา  การวัดผลเปน

การใหขอมูลยอนกลับสูทั้งตวันักศกึษาและอาจารยวานกัศึกษายังบกพรองในจุดใดบาง  

นอกจากนี ้พนัส  หนันาคินทร (2524: 199-200) กลาววา การวัดผล เปนการเปรียบเทียบผลที่

ไดจากการเรียนกับมาตรฐาน อันหนึ่งที่ยดึถืออยู ซึ่งมีลักษณะ เปนรูปธรรม คือ แสดงผลการวัดออกมา

เปนตัวเลข สวนการประเมินผล เปนการกาํหนดคา หรือราคาจากคะแนนที่ไดจากการวัดผลนัน้ 

กระบวนการศกึษา มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ หลกัสูตร  การเรียนการสอน  และ 

การประเมนิผล เปนกระบวนการทีเ่กีย่วเนื่องกนั แยกจากกันไมได (วาสนา  ประวาลพฤกษ; และคนอื่นๆ. 

2543: 2) ในการเตรียมการสอน ส่ิงสําคญัที่ควรคํานงึถึง คือ ทาํอยางไรจึงจะชวยใหผูเร่ิมมีประสิทธิผล

สูงสุดในดานการเรียนรู ขณะเดียวกนั กต็องคํานงึถงึบทบาทของการประเมินในกระบวนการสอน เพื่อ

สามารถออกแบบการสอนไดอยางถกูตองและนําไปใชอยางเหมาะสม กระบวนการประเมินจะชวยให

ประสิทธิผลในการสอน และการเรียนรูของผูเร่ิมเรียนสงูขึ้น 

ไพศาล   หวังพานิช (2545: 6-7) กลาวถึง หลักการดําเนินการวัด และประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียนระดับอุดมศึกษาวา ผูสอนดําเนินการวัด และประเมินผลการเรียนของผูเรียนในรายวิชาของตน

ไดอยางอิสระ ทั้งในดานวิธกีาร การจัดการ การสรุปผล แตควรดําเนนิการอยางเปนระบบ กลาวคือ 

1.  ผูสอนควรแจงวิธกีารประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบใหผูเรียนทราบลวงหนา เพื่อใชเปน

ขอตกลง และการวางแผนการเรียนของผูเรียน 
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2.  ผูสอนควรประเมนิผลการเรียน โดยใชการวดัหลายครัง้ และหลายวิธ ีเพื่อใหเกิดความมัน่ใจ

ในการตัดสนิผล (กําหนดเกรด) เชน ประเมนิผลรวมจากการทดสอบ (สอบยอย  กลางภาค  ปลายภาค) 

การปฏิบัติ งานคนควา หรือคะแนนเก็บอ่ืนๆ เปนตน 

3.  ผูสอนควรดําเนนิการวัด และประเมินผลอยางเปนระบบ ไมควรดําเนินการโดยยึดเพียง

ความสะดวกตามใจตนเอง แตควรดําเนินการอยางพถิีพถิัน โดยมีการวางแผน และกําหนดกรอบงาน

อยางชัดเจน ไดแก 

3.1  กาํหนดวตัถุประสงคในการวัด และประเมินผลแตละครั้ง 

3.2  กาํหนดคณุลักษณะ ความสามารถ พฤติกรรม เนื้อหาที่ตองการจะวัดในแตละครั้ง 

3.3  กาํหนดวธิีการหรือรูปแบบของเครื่องมือที่จะใช 

3.4  กาํหนดเวลา เงื่อนไขตางๆ ในการวัด 

3.5  เตรียมการอยางตั้งใจ เปนขั้นตอน มิใชเพียงขอไปทเีทานัน้ 

4.  ผูสอนควรใชผลการวัด และประเมินใหคุมคา มิใชเพียงมุงกําหนดระดับคะแนน (Grade)  

ของผูเรียนเพยีงประการเดยีว แตควรใชผลเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อการแกไขปรับปรุง 

และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.  ผูสอนควรดําเนนิการวัด และประเมินผลอยางถูกตองตามหลกัการทั้งในดานวิธกีาร

คุณภาพเครื่องมือ และความยุติธรรม เพือ่ใหผลการวัด และประเมนิมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และ

สามารถนําผลไปใชใหเกิดประโยชนทุกทาง 

นอกจากนี้การวัดและประเมินผล ควรจะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ (คูมือการประกัน

คุณภาพการศกึษา.  2543: 66-67)  

 1.  หลักเกณฑ การวัด และประเมินผล หลักเกณฑ รูปแบบการวัด การประเมินผล และ

วิธีการประเมนิผลที่ชัดเจน ประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้

1.1  รูปแบบของการประเมนิผล และวิธีการประเมิน 

1.2  น้ําหนกัในการประเมินภาพรวมในแตละสวน 

1.3  เงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ 

1.4  เวลาเขาชั้นเรียน 

1.5  รายละเอยีดเกี่ยวกับสวนที่จะประเมนิ เชน กาํหนดเวลาการสงงาน รูปแบบรายงาน

เนื้อหาของรายงานแตละชิน้ ปริมาณงาน เวลาของงานที่ควรใชในแตละชิ้น โทษของการสงงานเกนิ

เวลาที่กาํหนด ความสามารถในการเขียนรายงาน 

1.6  ข้ันตอนการสงงาน สถานที่สง และรับงานที่ตรวจสอบแลว 

1.7  การปรับคะแนนดิบเปนคะแนนมาตรฐาน 

1.8  เกณฑข้ันต่ําที่ผานการประเมิน 



54 
 

องคประกอบเหลานี้จะตองมีการปรึกษาหารือ และตกลงใหความเหน็ชอบรวมกันของผูที่

เกี่ยวของกอนเร่ิมการเรียนการสอน โดยแจงใหผูเขาเรียนทราบภายในสัปดาหแรกของการเปดเรยีน  

ในแตละภาคการศึกษา 

2.  ความรับผิดชอบในการวดัและประเมินผล ในการวัดและประเมินผลนั้นตองมีผูรับผิดชอบ

ตามลําดับช้ัน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทบทวนไดตามกระบวนการตางๆ ที่ไดมีการปรึกษาหารือ 

และตกลงกนัไวดังนี ้

2.1  คณะกรรมการบริหารวชิาการ หรือสภาวิชาการของมหาวทิยาลยัมีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจดัใหมีการสอบไล เมื่อส้ินสดุภาคการศึกษาตามเวลาทีก่ําหนดไวในปฏิทินการศึกษา และ

มีหนาที่ตรวจสอบการทบทวนระดับข้ันการวัดผลการศกึษาโดยการตรวจสอบวาคณะ/ภาควิชา ได

ดําเนนิการถูกตองตามขั้นตอนทีก่ําหนดหรือไม การตรวจสอบนี้จะมีข้ึนก็ตอเมื่อนิสิตมีความคับของใจ

ในระดับข้ันทีต่นไดรับวาไมสะทอนความสามารถที่แทจริงของตน และนิสิตไดดําเนินการอุธรณตาม

ข้ันตอนทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

2.2  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลระดับภาควิชา มีหนาที่ และความรับผิดชอบใน

การตรวจรับรองขอสอบ และตรวจรับรองผลการสอบกอนนาํเสนอกรรมการประจําคณะ 

2.3  หัวหนาภาควิชา รับผิดชอบทั่วไปในการวัดผลและประเมินผลของนิสิตที่ลงทะเบยีน

เรียนรายวิชาของภาควิชาทกุระดับการศึกษา มหีนาที่กาํกับวิธกีารประเมินผลและมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

เพื่อกาํหนดระดับข้ันคะแนน โดยการประสนงานปรึกษาหารือรวมกันกบัคณะกรรมการวัดและ

ประเมินผลระดับภาควิชา 

2.4  อาจารย มีหนาที่รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายวิชาที่ตนสอนภายใตวิธีการและ

กฎเกณฑมาตรฐานที่ภาควิชา/คณะกาํหนด แจงขอมูลตางๆ ใหนิสิตทราบตั้งแตสัปดาหแรกของภาค

เรียน ใหเวลานิสิตเขาพบปรึกษาหารือ ชวยแกปญหา และจัดสอบอยางเปนธรรมปราศจากอคติ  

2.6  นิสิต  มีความรับผิดชอบดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับคําสั่งที่เปนสวนที่

เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล  ปฏิบตัิตามหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองการเขียน  สงรายงานที่ไดรับ

มอบหมายจากอาจารย  เฉพาะสวนที่เปนผลงานของตนจริงๆโดยไมลอกเลียนงานผูอ่ืน  ไมทุจริตใน

การสอบ  และไมชวยเหลือผูอ่ืนใหทุจริตในการสอบ 

2.7 ขอสอบและการจัดการสอบ  ขอสอบอาจออกโดยอาจารยผูสอนหรือออกโดยอาจารย

หลายคนก็ได  โดยความเหน็ชอบของหัวหนาภาควิชา  และโดยการตรวจสอบรับรองของ

คณะกรรมการประจําภาควชิา  ขอสอบจะตองมีความเปนกลางในเนือ้หาวิชา  มีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของรายวิชา  คาํสั่งและ/หรือคําถามของขอสอบตองชัดเจน  กะทัดรัด  ไมกํากวมและไม

ผิดพลาด  ใชถอยคําถกูตองและเหมาะสมกับรายวิชาคาํถามตองเปนธรรมสามารถตอบไดอยางมี

หลักเกณฑ  มเีหตุผล  และสามารถทําขอสอบเสร็จภายในเวลาทีก่ําหนด 
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สําหรับวธิีการวัดผลการเรียน ใจทิพย  เชือ้รัตนพงษ (2539: 22) ไดแบงประเภทของการวัด

ออกเปน 2 ประเภท  คือ 

1. การวัดโดยใชการทดสอบ (Testing Technique) เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ (Test)  

เปนเครื่องมือในการวัด  ซึง่แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

1.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์(Achievement Test) เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะ 

ทางดานความรูคิดและความสามารถ 

1.2 แบบทดสอบวดัความถนัดและเชาวปญญา (Aptitude and Intelligence Test)  

1.3 แบบทดสอบวดับุคลิกภาพ (Personality Test) เปนเครื่องมือที่ใชวัดคุณลักษณะ 

ดานความรูสึกหรือจิตพิสัยและวัดบุคลิกภาพของบุคคล 

2. การวัดโดยไมใชการทดสอบ (Non-Testing Technique) ไดแก 

2.1 การสอบถาม (Questioning) มักใชสอบถามขอเท็จจริงและความคิดเห็นตางๆ 

2.2 การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยสนทนาหรือซักถามความคิดเห็น หรือ 

ความรูสึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

2.3 การสังเกต (Observation) เปนการใชประสาทสัมผัสทั้งหาศึกษาพฤตกิรรมตางๆ 

ของผูเรียน 

2.4 การวัดผลงาน (Product Evaluation) เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

ในดานรูปธรรมมากกวานามธรรม 

 จากการศึกษางานวิจยัของบณัฑิต ถนอมชาติ (2547: 96) เร่ืองแนวโนมรูปแบบหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา พบวา การวดัและประเมินผลการศึกษาวิชา

ศึกษาทั่วไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนานัน้ อาจารยผูสอนสวนใหญเหน็ดวยกบั

ผูเชี่ยวชาญวาจะใชแบบทดสอบเปนสวนใหญและใชการวัดดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบ โดยวัดผลตรงตาม

จุดประสงคการเรียนรูมากขึน้และจะยงัคงใชระบบเกรดในการวัดผล 

สวนชุติมา สุวรรณทะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน

กระบวนวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัเชียงใหม พบวา ผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปมี

จุดมุงหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยไดเกณฑในการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอนจากผูสอนรวมกนักาํหนด  แบงอัตราสวนคะแนนระหวางภาคตอ

ปลายภาคกาํหนดที่ 60:40  ซึ่งประเมินโดยใชวิธีอิงกลุม  สวนจุดเนนของการวัดและประเมินผลที่

สําคัญคือ ความเขาใจ การนําไปใช การวเิคราะห กระบวนการคิด ความรู ความจาํ  ผูสอนแจงวิธกีาร

วัดและประเมนิผลการเรียนใหผูเรียนรับทราบกอนทําการสอนตอนตนภาคการศึกษา  การประเมินผล

จากผลการสอบปลายภาคไดรับการพิจารณาเปนอนัดับแรก โดยไดนําผลการประเมนิไปใชเมื่อส้ินภาค
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การศึกษาและนํามาใชในการปรับปรุงการสอนของผูสอน  รูปแบบของแบบทดสอบที่ใชเปนประจาํคือ 

ขอสอบแบบอัตนัย  ปญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคือ ไมสามารถวัดผลได

อยางสม่ําเสมอ  ผูสอนออกขอสอบไมตรงตามเนื้อหากระบวนวิชาทีท่าํการสอนและไมมีเวลาเพียงพอ

สําหรับสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

 นอกจากนีจ้ากการศึกษารายงานการวิจยัติดตามผลการดําเนินการจดัการศึกษาหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยทบวงมหาวทิยาลยั (2546: 

บทคดัยอ) พบวาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจัดรูปแบบการวัดแลประเมินผลทีห่ลากหลาย คือ การสอบ

รอยละ 100  การทาํรายงานรอยละ 94  การทาํโครงการแลวเสนอหนาชัน้รอยละ 60 การอภิปรายและ

ปฏิบัติในชั้นเรยีนรอยละ 15  สําหรับการประเมินผลใชแบบอิงเกณฑและอิงกลุมรอยละ 79 ซึ่งขึน้อยู

กับความเหมาะสมของรายวชิา 

สรุปไดวาการวดัและประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญของการจัดการเรียนการสอน

เปนองคประกอบอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา และทาํใหสามารถตดิตามผลการปฏิบัตวิาไดผลตรง

ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ดังนั้นหลักสูตร การสอน  การวัดผล  จงึเปนองคประกอบสําคัญของ

การจัดการเรียนการสอน  และมีความเกี่ยวโยงกนัโดยตลอด  นอกจากนัน้การวัดผลการศึกษาจะชวย

ชี้ใหเหน็ขอบกพรองหรือปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอนกอใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลง  เพื่อให 

การเรียนการสอนไดผลเต็มที ่
 
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความเปนมาและพัฒนาการของหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปของหลกัสูตรระดับ 
ปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเดิมชื่อวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  จัดตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและการเมือง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับที ่ 50   

ลงวนัที ่ 20  มนีาคม  พ.ศ. 2476  มีจุดมุงหมายที่จะใหการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย   

โดยมีปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยั  3  ประการ  คือ (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 2550ก: 3) 

1. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจัดใหการศึกษาที่เสริมสรางประโยชนสุขของสังคมสวนรวม 

2. ในขณะเดียวกนั  มหาวทิยาลัยจักพยายามสงเสริมประโยชนสุขของบคุคลตราบใดที่ไม 

ขัดกับประโยชนสุขสวนรวม 

3. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจักสงเสริมอารยธรรมของมนษุย  เชน สงเสริมใหนักศกึษา 

เปนคนใจกวาง  และสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาการ  แมจะไมมีประโยชนตอสังคมโดยตรงในทันท ี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองไดเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป  

พ.ศ.2495  มีหนาที่จัดการศึกษาและคนควาในศาสตรตาง ๆ โดยมุงสงเสริมวิชาการชั้นสูงและ

วัฒนธรรมแหงชาติ  ระบบการเรียนการสอนเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปดสอนแบบตลาด

วิชา  ไมจํากัดอายุของนักศกึษา  โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ใหความรูแพรหลายยิ่งขึ้น  จากนั้นระบบ

การศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงทีละนอยจากแบบตลาดวิชาจนเปนระบบการศึกษาแบบเต็มเวลาใน 

ป พ.ศ.2503   

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สําคัญของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  นอกจากการเปลี่ยน

ระบบการรับนักศึกษาเขาแบบตลาดวิชาเปนการศึกษาระบบปดโดยการสอบคัดเลือกเขาในป  

พ.ศ. 2503 แลว การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาโดยจัดใหมีหลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษาทกุคนในมหาวทิยาลยัในป พ.ศ.2505 นับวา

เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัยิ่ง  เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีสําคัญยิ่ง  เพราะเปนการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรีของทุกคณะในมหาวิทยาลัย  และเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ

คุณลักษณะของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีความหมายตอการที่มหาวิทยาลัยผลิต

บัณฑิตที่มีคณุลักษณะอันพึงประสงค  และเอื้อประโยชนแกสวนรวมยิ่งขึน้  ซึง่สอดคลองกับปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลยัที่มุงจะเสริมสรางประโยชนสุขของสังคมสวนรวม 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแรกเริ่มอยูในการจัดดําเนินการของ

คณะศิลปศาสตร  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูทั่วไปในแขนงวิชาดานวิทยาศาสตร  

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  เพื่อจะไดมีความรูอันกวางขวางและเพื่อใหเกิดความสมดุลยระหวาง

วิชาชพีและวชิาศิลปศาสตร นักศกึษาทกุคนตองเรยีนในคณะศิลปศาสตรแขนงวชิาทัง้ดานวทิยาศาสตร  

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  เปนเวลา 2  ปกอนที่แยกเขาศึกษาในคณะตาง ๆ 

ตั้งแตเร่ิมมีหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในปการศึกษา 2505  จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว 9 คร้ัง  การพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป

นั้นมีอยูหลายครั้งที่มหาวิทยาลัยไดมการทบทวนถึงปรัชญาและจุดมุงหมาย  แมกระทั่งประเด็นทีว่า

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตรควรจะจัดสอนวชิาศึกษาทัว่ไปตอไปหรือไม   ลําดับการเปลี่ยนแปลงของ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คือ หลักสูตร พ.ศ.2505  เปนหลกัสูตรแกน  มีจาํนวนหนวยกิตรวม 88 หนวยกิต 

แบงเปนวิชาศกึษาทั่วไป 76 หนวยกิต และวิชาเฉพาะดาน 12 หนวยกติ ใชเวลาศกึษา 2 ปการศกึษา   

ตอมาป พ.ศ.2507  ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลกัสูตรจากเดิม  88  หนวยกิต ใหลดลงเหลือ  

50  หนวยกิต  เนื่องจากหลกัสูตรเดิมมีจํานวนหนวยกิตมากเกินไป  ทาํใหนักศึกษาไมมีเวลาศึกษา

วิชาชพีเฉพาะอยางพอเพียง   ในปการศึกษา 2509  มหาวทิยาลยัไดแตงตั้งคณะกรรมการวิจยัและ 

วางรูปการศึกษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรข้ึน  คณะกรรมการไดเสนอวา  มหาวทิยาลยัควรกาํหนด
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แขนงวิชาพืน้ฐานและชัว่โมงเรียนขัน้ต่ําในแตละแขนงวชิาไว  ซึ่งทุกคณะควรมีรวมกันเพื่อเปดโอกาส

ใหคณะตาง ๆ บรรจุวิชาเฉพาะดานที่จาํเปนในชัน้ปหนึง่บาง  มหาวิทยาลัยจงึไดปรับปรุงหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไปใหม โดยลดจํานวนหนวยกิตลงเหลือ  38  หนวยกิต แบงเปน 5 หมวดวชิา  คือ  หมวด

มนุษย ศาสตรจํานวน  6  หนวยกิต  หมวดสังคมศาสตรจํานวน  6  หนวยกิต  หมวดวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรจํานวน 6 หนวยกิต ภาษาไทยจํานวน 4 หนวยกิต และภาษาองักฤษจาํนวน 16  หนวยกิต 

ป พ.ศ. 2514  มหาวทิยาลัยไดมีการปรับปรุงหลักสูตรทัง้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและ

หลักสูตรของแตละคณะ  โดยมหาวทิยาลยัไดตั้งกรรมการระดับมหาวทิยาลยัขึ้นเพือ่รางหลกัสูตรเสนอ

ตอมหาวิทยาลัย  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2514  มีจํานวนหนวยกิตเทากับ 36  หนวยกิต  ตอมา

มีผูเสนอวาจาํนวนหนวยกิตในหลักสูตรปริญญาตรีมีมากเกนิไปคือ 132-147 หนวยกิต ทาํให นกัศึกษา

ตองใชเวลาเขาฟงการบรรรยายเปนสวนใหญ  ขาดการคนควาดวยตนเอง  อีกทัง้วชิาศึกษาทัว่ไปก็มี

จํานวนหนวยกิตมากเกินไป มหาวทิยาลัยจึงไดปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอกีครั้งหนึ่ง สงผลให

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2519 มีจาํนวนหนวยกิตเทากบั 30 หนวยกิต  โดยมีการเปลี่ยนแปลง

วิชาบงัคับเปนวิชาเลือก  และเพิ่มวิชาเขาไปในแตละหมวด 

หกปการศึกษาตอมา   มหาวิทยาลัยไดมกีารปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้ง   

โดยกําหนดใหหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2526  มีจาํนวนหนวยกิตลดลงเหลือเพยีง 30 หนวยกติ   

โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหมวดสงัคมศาสตรและหมวดภาษาตางประเทศ  ในป พ.ศ. 2529  

มหาวิทยาลัยไดขยายแขนงวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมมากขึ้น  จึงกอตั้งคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยกาํหนดใหนกัศึกษาของคณะตองเรียนวิชาบังคับดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรที่เขมขนมากกวานกัศึกษาอื่น  จงึสงผลกระทบตอวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม เปนผล

ใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. 2529  โดยเพิ่มวิชาในหมวด

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมากข้ึน แตยังคงจาํนวนหนวยกติหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไวที ่30 หนวยกิต 

หลังจากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2529  มหาวทิยาลัยไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไปอกี  4  คร้ัง คือ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2533   หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ.2540   

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. 2547  และหลักสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป พ.ศ.2552 แตเปนการปรบัปรุง

เพียงเล็กนอย  โดยไมกระทบตอโครงสรางหลกัสูตรโดยภาพรวม   ซึ่งหลักสูตร พ.ศ.2552  ที่ใชอยูใน

ปจจุบัน มหาวทิยาลยักาํหนดใหนักศึกษาตองศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปจํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต  

ตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 
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 จุดมุงหมายของหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 จุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ

ปรับปรุงหลักสูตรในแตละครั้ง  โดยจุดมุงหมายของวชิาศึกษาทั่วไปของแตละหลักสูตรที่ผานมาจะ

คลายคลึงกนั  แตมีรายละเอยีดแตกตางกนับางเล็กนอย    ซึ่งในทีน่ี้จะขอกลาวถงึเฉพาะจุดมุงหมาย

ของวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2552  เนื่องจากเปนหลกัสูตรทีใ่ชในปจจุบัน 

 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2552 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีความรู  มทีศันะกวางขวางรอบตัว  สามารถเขาใจถงึสถานภาพของตัวบุคคลที่เกีย่วของสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  และเพื่อใหนกัศึกษาสามารถ

ตระหนักถึงความสัมพันธเกีย่วโยงของวิทยาการทัง้หลาย  ทั้งในทางสาขาวทิยาศาสตร  สังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรและภาษา ทั้งนี้  เพื่อใหเปนปจจัยเสริมสรางทางปญญา  ความคิด  คุณธรรมและ

วิจารณญาณสวนบุคคล  อันจะเปนคุณประโยชนแกนักศึกษาทั้งในดานการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

และในดานของการนําไปประยุกตใชกับการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2552: 117) 

 จากจุดมุงหมายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่กลาวมา  จะเห็นวา

จุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปมีรายละเอียดสอดคลองกับจุดมุงหมายของวิชาศกึษาทั่วไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2549: 14)  

ที่กลาววา หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน

ที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  

สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี   มคีุณธรรม  ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

วัฒนธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนาํความรูไปใชในการดาํเนนิชีวิตและ

ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี

 

โครงสรางหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรกําหนดใหนักศกึษาทุกคนตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไปรวมแลวไมนอยกวา  30  หนวยกิต   ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสตูรวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ซึง่แบงเปน  2  สวน  คือ  (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 2552: 117-127) 

 สวนที่ 1  เปนหลักสูตรกลางของมหาวทิยาลัยที่กาํหนดใหนกัศึกษาตองเรียนจํานวน 21 หนวยกิต   

ดังตอไปนี้ 
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 - หมวดมนษุยศาสตร บังคับ  1  วชิา   จํานวน   3   หนวยกิต 

 - หมวดสังคมศาสตร บังคับ  1  วชิา  จํานวน   3   หนวยกิต 

 - หมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร    จํานวน 2  วิชา    รวม    6   หนวยกิต 

  วิทยาศาสตร บังคับ  1  วชิา  จํานวน   3   หนวยกิต 

  คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร    บังคับเลือก  1  วชิา  จํานวน  3   หนวยกิต 

 - หมวดภาษา     จํานวน   3    วิชา    รวม     9   หนวยกติ 

  ภาษาไทย บังคับ   1 วิชา  จํานวน  3  หนวยกิต 

  ภาษาตางประเทศ   บังคับ  2  วิชา จํานวน  6  หนวยกิต 

 สวนที่   2   เปนหลกัสูตรของแตละคณะ   ใหเปนไปตามขอกําหนดของแตละคณะ   จํานวน

ไมนอยกวา  9   หนวยกิต 

รายวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 1 

หมวดมนุษยศาสตร   บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 

 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร   3  หนวยกิต 

หมวดสงัคมศาสตร   บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 

 มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร    3  หนวยกิต 

หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 วิทยาศาสตร    บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 
 มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3  หนวยกิต 

 คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกติ จากวิชาตอไปนี้ 

 มธ.151  คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย   3 หนวยกิต 

 มธ.152  หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร   3 หนวยกิต 

 มธ.153  ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับคอมพวิเตอร   3 หนวยกิต 

 มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร    3 หนวยกิต 

 มธ.155  สถิติพื้นฐาน     3 หนวยกิต 

 มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  3 หนวยกิต 

หมวดภาษา  รวม  3  วิชา 

 ภาษาไทย  บังคับ  1 วิชา 3 หนวยกิต 

 ท.161    การใชภาษาไทย       3  หนวยกิต 

หรือ  ท.160    ภาษาไทยเบื้องตน     3  หนวยกิต 
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 กรณีนักศึกษาชาวตางประเทศหรือนกัศึกษาไทยที่ไมมคีวามรูภาษาไทยหรือมีความรูภาษา 

ไทยนอยมากจนไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได คณะ/สาขาวิชาตางๆ อาจกาํหนดใหนักศึกษาที่มี

คุณสมบัติดังกลาวศกึษาวชิา ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน แทนวิชา ท.161 การใชภาษาไทยได 

 ภาษาตางประเทศ  บังคับ  1 ภาษา  2 วิชา 

 ภาษาอังกฤษ 

 สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (สําหรับผูมีพืน้ความรูยังไมถึง สษ.171) ไมนับหนวยกิต 

 สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3  หนวยกิต 

 สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3     3 หนวยกิต 

 ภาษาจนี 

 จน.171  ภาษาจีน 1     3 หนวยกิต 

 จน.172  ภาษาจีน 2     3 หนวยกิต 

 ภาษาฝรั่งเศส 

 ฝ.171  ภาษาฝรั่งเศส 1     3 หนวยกิต 

 ฝ.172  ภาษาฝรั่งเศส 2     3 หนวยกิต 

 ภาษาญี่ปุน 

 ญ.171  ภาษาญี่ปุน 1     3 หนวยกิต 

 ญ.172  ภาษาญี่ปุน 2     3 หนวยกิต 

 ภาษารัสเซีย 

 รซ.171  ภาษารัสเซีย 1     3 หนวยกิต 

 รซ.172  ภาษารัสเซีย 2     3 หนวยกิต 

 ภาษาเยอรมัน 

 สําหรับผูที่ไมเคยเรียนภาษาเยอรมันมากอน 

 ย.171  ภาษาเยอรมัน 1     3 หนวยกิต 

 ย.172  ภาษาเยอรมัน 2     3 หนวยกิต 

 สําหรับผูที่เคยเรียนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ย.211  ภาษาเยอรมัน 3     3 หนวยกิต 

 ย.212  ภาษาเยอรมัน 4     3 หนวยกิต 

 ภาษาเกาหล ี

 กล.171  ภาษาเกาหล ี1     3 หนวยกิต 

 กล.172  ภาษาเกาหล ี2     3 หนวยกิต 

รายวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 2   
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 รายวิชาที่คณะตาง ๆ สามารถนําไปกาํหนดไวในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที ่2  แบงได

เปน  5  กลุมดังนี ้

 1. วิชาบูรณาการในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปเดิม 

  1.1 หมวดมนษุยศาสตร 

 มธ. 111  ประเทศไทยในมิตทิางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3  หนวยกิต 

 มธ. 112  มรดกโลกกอนสมยัใหม    3  หนวยกิต 

 มธ. 113  ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา   3  หนวยกิต 

 มธ. 115  มนษุยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม  3  หนวยกิต 

 มธ. 116  มนษุยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง 3  หนวยกิต 

 มธ. 117  พฒันาการของโลกสมัยใหม    3  หนวยกิต 

 มธ. 118  ภูมทิัศนวัฒนธรรมไทย     3  หนวยกิต 

                   1.2 หมวดสังคมศาสตร 

 มธ. 121  มนษุยกับสังคม     3  หนวยกิต 

 มธ. 122  กฎหมายในชวีิตประจําวนั    3  หนวยกิต 

 มธ. 124  สังคมกับเศรษฐกจิ     3  หนวยกิต 

                   1.3  หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

                วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 มธ. 131  มนษุยกับวิทยาศาสตรกายภาพ    3  หนวยกิต 

 มธ. 142  มนษุยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ    3  หนวยกิต 

 มธ. 143  มนษุยกับส่ิงแวดลอม     3  หนวยกิต 

 วค. 106   ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  3  หนวยกิต 

  คณิตศาสตร 

 มธ.151   คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย   3  หนวยกิต 

 มธ. 152  หลักพืน้ฐานทางคณิตศาสตร    3  หนวยกิต 

 มธ. 153  ความรูทั่วไปเกีย่วกับคอมพิวเตอร   3  หนวยกิต 

 มธ. 154  รากฐานคณิตศาสตร     3  หนวยกิต 

 มธ. 155  สถิตพิื้นฐาน      3  หนวยกิต 

 มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  3  หนวยกิต 

 วท. 142  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร   3  หนวยกิต 

หมายเหต ุ   นกัศึกษาตองเลอืกศึกษาวิชาที่ตางจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแลวในวชิาศึกษาทัว่ไป  

สวนที่  1 



63 
 
                   1.4 หมวดภาษา 

     ภาษาไทย 

 ท.162  การเขยีนรายงานวิชาการ    3  หนวยกิต 

 ท.163  การเขยีนเพื่อการสื่อสารในองคกร    3  หนวยกิต 

 ภาษาตางประเทศ 

 นักศกึษาอาจเลือกศึกษาภาษาตางประเทศเพิม่เตมิมากกวา 1 ภาษา (2 วชิา 6 หนวยกิต)  

ตามที่คณะกําหนดไวเปนวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 2 

 ภาษาจนี 

 จน.171  ภาษาจีน 1     3 หนวยกิต 

 จน.172  ภาษาจีน 2      3 หนวยกิต 

 ภาษาฝรั่งเศส 

 ฝ.171  ภาษาฝรั่งเศส 1     3 หนวยกิต 

 ฝ.172  ภาษาฝรั่งเศส 2     3 หนวยกิต 

 ภาษาญี่ปุน 

 ญ.171  ภาษาญี่ปุน 1     3 หนวยกิต 

 ญ.172  ภาษาญี่ปุน 2     3 หนวยกิต 

 ภาษารัสเซีย 

 รซ.171  ภาษารัสเซีย 1     3 หนวยกิต 

 รซ.172  ภาษารัสเซีย 2     3 หนวยกิต 

 ภาษาเยอรมัน 

 สําหรับผูที่ไมเคยเรียนภาษาเยอรมันมากอน 

 ย.171  ภาษาเยอรมัน 1     3 หนวยกิต 

 ย.172  ภาษาเยอรมัน 2     3 หนวยกิต 

 สําหรับผูที่เคยเรียนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ย.211  ภาษาเยอรมัน 3     3 หนวยกิต 

 ย.212  ภาษาเยอรมัน 4     3 หนวยกิต 

 ภาษาเกาหล ี

 กล.171  ภาษาเกาหล ี1     3 หนวยกิต 

 กล.172  ภาษาเกาหล ี2     3 หนวยกิต 
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 ภาษาสเปน 
 สป.171  ภาษาสเปน  1     3 หนวยกิต 
 สป.172  ภาษาสเปน  2     3  หนวยกิต 
                   1.5 หมวดพลานามยั 
 นักศึกษาจะสามารถศึกษาวชิาในหมวดนี้เปนวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ไดไมเกิน 3 หนวยกิต  
โดยตองศึกษาวิชา พล.101 ควบคูกับวิชาอื่นๆ อีก 1 วิชา 

พล. 101    สุขภาพและการออกกําลงักายเพื่อคุณภาพชวีิต 2 หนวยกิต 
พล. 102    แอโรบิกเพื่อสุขภาพ    1 หนวยกิต 

        พล. 103    โยคะเพื่อสุขภาพ    1 หนวยกิต 
พล. 104    การเสริมสรางสรีระและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ1 หนวยกิต 
พล. 105    ศิลปะปองกนัตวั     1 หนวยกิต 
พล. 106    นนัทนาการ     1 หนวยกิต 
พล. 107   การเจริญสติและฝกสมาธ ิ    1 หนวยกิต 
พล. 108   วายน้ํา      1 หนวยกิต 
พล. 109    กรีฑา      1 หนวยกิต 
พล. 110    เทนนิส      1 หนวยกิต 
พล. 111    แบดมินตัน     1 หนวยกิต 
พล. 112    ฟตุบอล     1 หนวยกิต 
พล. 113    บาสเกตบอล     1 หนวยกิต 
พล. 114    ลีลาส      1 หนวยกิต 
พล. 115    จักรยาน     1 หนวยกิต 

ขอกําหนดหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 2 ของคณะตางๆ 
1.  คณะนิติศาสตร   เลือกศึกษา  3  วิชา  จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
มธ.111  ประเทศไทยในมิตทิางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3  หนวยกิต 
มธ.112  มรดกโลกกอนสมยัใหม     3  หนวยกิต 
มธ.113  ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3  หนวยกิต 
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม     3  หนวยกิต 
จ.211    จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 
จ.228    จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน      3  หนวยกิต 
ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 
น.150    สิทธข้ัินพืน้ฐาน      3  หนวยกิต 
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2.  คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาการบัญชี (บูรณาการ)  
และสาขาวิชาการจัดการแบบบูรณาการ) บังคับ 2 วิชา  6 หนวยกิต 

อ.221  การอานเชิงวิเคราะหขอมูล     3  หนวยกิต 

อ.241  การฟง-การพูด 1       3  หนวยกิต 

เลือก 1 วิชา 3 หนวยกิตจากวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่  2  ยกเวนรายวิชาในหมวดวทิยาศาสตร 

และคณิตศาสตร และวิชา พบ.291  ธุรกิจเบื้องตน 

3.  คณะรัฐศาสตร (ทุกสาขาวิชา)  บงัคับ  2  วิชา  6  หนวยกิต 

มธ.122  กฏหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

มธ.124  สังคมกับเศรษฐกจิ      3  หนวยกิต 

เลือก 1 วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้  

มธ.111  ประเทศไทยในมิตทิางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3  หนวยกิต 

มธ.113  ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3  หนวยกิต 

มธ.143  มนุษยกับส่ิงแวดลอม     3  หนวยกิต 

4.  คณะเศรษฐศาสตร 
เลือก  3  วชิา  9  หนวยกิต  จากวชิาศึกษาทัว่ไปสวนทีส่องของมหาวทิยาลยั หรือวชิาเบื้องตน 

อ่ืน ๆ  ที่คณะตาง ๆ เสนอ  และมหาวทิยาลัยเทียบใหเทากบัวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่สอง 

5.  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  บังคับ 3 วชิา 9 หนวยกติ 

มธ.113  ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3  หนวยกิต 

มธ.121  มนุษยกับสังคม      3  หนวยกิต 

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

6.  คณะศิลปศาสตร  (ทุกสาขาวิชา  ยกเวนสาขาวิชาประวัติศาสตรและสาขาวิชาจิตวทิยา) 

บังคับ 1 วิชา  3 หนวยกิต 

ท.162  การเขยีนรายงานวิชาการ     3  หนวยกิต 

เลือก 2 วิชา  6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 2 รวมทัง้

วิชา จ.211 จติวิทยาทัว่ไป 

สาขาวิชาประวัติศาสตร  บงัคับ  3  วิชา  9  หนวยกิต 

ท.162  การเขยีนรายงานวิชาการ     3  หนวยกิต 

มธ.112  มรดกโลกกอนสมยัใหม     3  หนวยกิต 

มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม     3  หนวยกิต 
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สาขาวิชาจิตวทิยา  บงัคับ 2 วิชา  6  หนวยกิต 

ท.162  การเขยีนรายงานวิชาการ     3  หนวยกิต 

จ.211  จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

เลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต  จากรายวชิาที่เปดสอนในหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 

7.  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  บังคับ  3  วชิา  9  หนวยกิต 

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

จ.211    จิตวิทยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

8.  คณะสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา  บังคับ  1  วิชา  3  หนวยกิต 

ท.162  การเขยีนรายงานวิชาการ     3  หนวยกิต 

เลือก 2 วิชา  6  หนวยกิต  จากวชิาใดก็ไดที่เปดสอนเปนวิชาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 2 ทัง้นี ้ยกเวน 

วิชา จ.211 จิตวิทยาทั่วไป ในกรณีที่นักศึกษาไมไดเลือกเรียนวิชา มธ.153  ความรูทั่วไปเกี่ยว กับ

คอมพิวเตอร  จากหมวดวิชาวิทยาศาสตรกบัคณิตศาสตรของหลักสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปสวนที่ 1 ขอให

นักศึกษาเลือกเรียน มธ.153  ในกลุมนี ้

9.  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองศึกษา 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2  จํานวน  3 วิชา  9 หนวยกิต  ตามเงื่อนไขและรายวิชาตางๆ ทีแ่ตละ

สาขาวิชากาํหนดไวดังตอไปนี ้

สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม  บังคับ  2  วิชา  6  หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2   3  หนวยกิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายัง่ยนื  บังคับ  2 วิชา  6  หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 
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เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  บังคับ  1 วิชา  3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

เลือก  2  วิชา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.116  มนุษยกับศิลปะ ทศันศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง  3  หนวยกิต 

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

มธ.124  สังคมกับเศรษฐกจิ      3  หนวยกิต 

มธ.143  มนุษยกับส่ิงแวดลอม     3  หนวยกิต 

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3  หนวยกิต 

สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2   3  หนวยกิต 

และหมวดวิชาพลานามัย โดยเลือกไดไมเกิน 3  หนวยกติ  โดยตองศกึษาวิชา พล.101  ควบคู

กับวิชาอื่น ๆ อีก 1 วิชา 

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  บังคับ  2  วิชา  6  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สษ.295  ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ  1      3  หนวยกิต 

เลือก  1  วชิา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มธ.122  กฎหมายในชวีิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต  บงัคับ  2 วิชา  6  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกติ  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 
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สาขาวิชาคณติศาสตร  บังคับ  2 วิชา  6  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สาขาวิชาสถิต ิ บังคับ  2 วิชา  6  หนวยกติ 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  บงัคับ  3 วิชา  9  หนวยกิต 

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

สาขาวิชาเคม ี บังคับ  1 วิชา  3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

เลือก  2  วิชา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  บังคับ  3 วิชา  9  หนวยกติ 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2   3  หนวยกิต 
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สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาวัสดุศาสตร  

บังคับ  2 วิชา  6  หนวยกิต 

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2   3  หนวยกิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ  บังคับ  2 วชิา  6  หนวยกติ 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

เลือก  1  วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3  หนวยกิต 

จ.228     จิตวทิยาความสัมพันธระหวางบคุคล    3  หนวยกิต 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร  (ทุกสาขาวิชา)   บงัคับ  3  วชิา  7  หนวยกิต 

วท.123  เคมพีื้นฐาน      3  หนวยกิต 

วท.173  ปฏิบตัิการเคมีพืน้ฐาน     1  หนวยกิต 

สษ.202  ภาษาอังกฤษสําหรบัการทาํงาน    3  หนวยกิต 

เลือก  1  วชิา  ไมนอยกวา 2  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

น.209   หลกักฎหมายแพงและพาณิชย    3  หนวยกิต 

น.246   ความรูเบื้องตนเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา   3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.213     เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน    3  หนวยกิต 

วค.106   ความยั่งยืนทางทรพัยากรธรรมชาติและพลังงาน   3  หนวยกิต 

วย.106   เทคนิคในการสื่อสารและการนาํเสนอ    2  หนวยกิต 
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11. คณะแพทยศาสตร 
สาขาแพทยศาสตร  บังคับ  5  วิชา  13  หนวยกิต 

วท.142   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร    3  หนวยกิต 

วท.136   ฟสิกส       3  หนวยกิต 

สษ.217  การฟงและการพดูดานวิชาการ    3  หนวยกิต 

สษ.317  การอานและการเขียนดานวิชาการ    3  หนวยกิต 

พศ.100  จริยศาสตรพื้นฐาน      1  หนวยกิต 

สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  บงัคับ  5  วิชา  11  หนวยกิต 

วท.111   ชวีวทิยา  1      3  หนวยกิต 

วท.123   เคมพีื้นฐาน      3  หนวยกิต 

วท.136   ฟสิกส       3  หนวยกิต 

วท.161   ปฏิบัติการชีววิทยา  1     1  หนวยกิต 

วท.173   ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน     1  หนวยกิต 

12. คณะสหเวชศาสตร 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  บังคับ  3 วิชา  9 หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

จ.211     จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

สาขาวิชากายภาพบําบัด  บงัคับ  3 วิชา  9 หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

พบ.291  ธุรกจิเบื้องตน      3  หนวยกิต 

จ.211     จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

13. คณะทันตแพทยศาสตร  บังคับ  7  วิชา  15  หนวยกิต 

วท.142   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร    3  หนวยกิต 

วท.114   ชีววทิยา       3  หนวยกิต 

วท.128   เคมสํีาหรับวทิยาศาสตรการแพทย    3  หนวยกิต 

วท.178   ปฏิบัติการเคมีสําหรับวทิยาศาสตรการแพทย   1  หนวยกิต 

วท.136   ฟสิกส       3  หนวยกิต 

วท.186   ปฏิบัติการฟสิกส      1  หนวยกิต 

พศ.100  จริยศาสตรพื้นฐาน      1  หนวยกิต 
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14. คณะพยาบาลศาสตร  บังคับ  4  วิชา  10  หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

วท.136   ฟสิกส       3  หนวยกิต 

วท.186   ปฏิบัติการฟสิกส      1  หนวยกิต 

จ.211     จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

15. คณะศิลปกรรมศาสตร  (ทุกสาขาวิชา)  เลอืก 2 วิชา  6  หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

มธ. 111  ประเทศไทยในมิตทิางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3  หนวยกิต 

มธ. 113  ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3  หนวยกิต 

มธ. 115  มนษุยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม   3  หนวยกิต 

มธ. 116  มนษุยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง  3  หนวยกิต 

เลือก  1 วิชา  3 หนวยกิต  จากรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่  2  หมวดพลานามยั  

และจากรายวชิาดังตอไปนี ้

มธ.118  ภูมทิศันวัฒนธรมไทย     3  หนวยกิต 

มธ.143  มนุษยกับส่ิงแวดลอม     3  หนวยกิต 

16. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  บังคับ  3 วิชา  9 หนวยกิต 

สผ.162  ฟสิกสประยุกตสําหรับส่ิงแวดลอมสรรคสราง   3  หนวยกิต 

สผ.163  ประวัติศาสตรศิลปะ     3  หนวยกิต 

สผ.164  เศรษฐศาสตรสําหรับส่ิงแวดลอมสรรคสราง   3  หนวยกิต 

สาขาวิชาการผังเมือง  บงัคบั  1 วิชา  3  หนวยกิต 

ผม.103  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการวางแผน 

เลือก  1 วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ. 111  ประเทศไทยในมิตทิางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3  หนวยกิต 

มธ.112  มรดกโลกกอนสมยัใหม     3  หนวยกิต 

มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม     3  หนวยกิต 

เลือก  1 วิชา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี ้

มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต 

ทอ.201  หลักการบริหาร      3  หนวยกิต 

ศ.210    เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3  หนวยกิต 

สผ.164  เศรษฐศาสตรสําหรับส่ิงแวดลอมสรรคสราง   3  หนวยกิต 
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สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร  บังคบั  3 วิชา  9  หนวยกิต 

มธ.142   มนษุยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ    3  หนวยกิต 

สผ.163   ประวัติศาสตรศิลปะ     3  หนวยกิต 

สผ.164  เศรษฐศาสตรสําหรับส่ิงแวดลอมสรรคสราง   3  หนวยกิต 

17. คณะสาธารณสุขศาสตร  บังคับ  3 วิชา  9  หนวยกิต 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน      3  หนวยกิต 

จ.211     จิตวทิยาทัว่ไป      3  หนวยกิต 

สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1   3  หนวยกิต 

ขอกําหนดทัว่ไปเรื่องหลักสูตร 

 1. หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป นักศึกษาจะศกึษาวิชาทั่วไปโดยนาํหนวยกิตมานับไดไมเกิน    

21 หนวยกิตสาํหรับหลักสูตรสวนที ่1 และไมเกิน 9 หนวยกิตหรือไมเกนิจํานวนหนวยกิตที่คณะของตน

กําหนดใหศกึษาสําหรับหลกัสูตรสวนที่   

 2.  จากการทีห่ลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปกําหนดใหนักศึกษาศึกษาภาษาตางประเทศเพยีง 1 ภาษา 

(2 วิชา 6 หนวยกิต)  หากนกัศึกษามีความประสงคจะเลอืกศึกษามากกวา 1 ภาษา ก็สามารถศึกษา 

ได  แตจะนับหนวยกิตไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับวาคณะไดกําหนดวชิาภาษาตางประเทศเปนหลักสตูรวิชา

ศึกษาทั่วไปสวนที่ 2  ของคณะ หรือกาํหนดใหศึกษาเปนวิชาเลือกเสรีของคณะ/สาขาวิชาไดหรือไม 

 3.  นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวชิาเลือกเสรีไมได 

      3.1  วิชาศกึษาทั่วไปยกเวนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่ 2  ซึง่บางคณะอาจกาํหนดให

นักศึกษาศึกษาเปนวิชาเลือกเสรีได 

      3.2  วิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2  ทีใ่ชรหัสยอ “มธ.” ทุกวิชา 

      3.3  วิชา ท.162  การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163  การเขียนเพือ่การสื่อสารในองคกร 

 4.  วิชาเลือก  ในกรณีที่โครงสรางหลกัสตูรของคณะ/สาขาวิชากําหนดใหศึกษาวิชาเลอืก  ให

นักศกึษาเลือกศึกษาจากวชิาของสาขาวิชาตาง ๆ ไดรวมไมเกนิ 4 สาขาวิชา (ไมนับรวมคณะ/สาขาวชิา  

ที่นกัศึกษาเลอืกศึกษาเปนวิชาเอก) 

 5.  การนับโครงสรางวิชาโท  ในกรณีหลักสตูรของคณะ/สาขาวิชาไมไดกําหนดใหนักศึกษา

ศึกษาวชิาโท  ซึ่งอาจเปนเพราะจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวไมครบขอกําหนดของวิชาโท  แตหาก

นักศึกษาศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบโครงสรางหลักสูตรวิชาโท  นักศึกษาก็จะไดรับการบันทึกวิชาโทลง

ในใบรับรองคะแนนดวย 
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 6. การศึกษาวชิาในหมวดพลานามัย 

     6.1  กรณีนักศึกษาศึกษาเปนวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2  นักศึกษาจะศึกษาไดไมเกิน 3 หนวยกิต  

โดยศึกษาวิชา พล.101 สุขภาพและการออกกําลงักายเพือ่คุณภาพชีวิต (2 หนวยกิต) ไปกับวิชาอืน่ๆ 

ในหมวดพลานามยัอีก 1 วชิา (1 หนวยกติ) 

     6.2  กรณีนักศึกษาศกึษาเปนวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 มาแลว 3 หนวยกิต  จะศึกษาวิชา

ในหมวดนี้ไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต 

     6.3  กรณีนักศึกษาศกึษาเปนวิชาเลือกเสรี  โดยยงัไมเคยศึกษาวิชาในหมวดนีม้ากอน  จะ

ศึกษาไดไมเกนิ  6 หนวยกิต  โดยศึกษาวิชา พล.101 สุขภาพและการออกกําลงักายเพื่อคุณภาพชวีิต 

(2 หนวยกิต) และวิชาอืน่ๆ ในหมวดพลานามยัอีก 4 วชิา (4 หนวยกติ) 

     6.4  การศึกษาวิชาในหมวดนีทุ้กกรณี  นกัศึกษาจะตองจดทะเบยีนวิชา พล.101 สุขภาพ

และการออกกาํลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (2 หนวยกิต) กอนหรือพรอมกบัวิชาอืน่ๆ ในหมวดพลานามัย 

 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไปของหลกัสตูรระดับปรญิญาตรี  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนหลักสูตรแบบบังคับผสม 

(ไพฑูรย สินลารัตน. 2550: 76) กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัย  แบงเปน 2 สวน   

สวนที ่1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ําหนดใหนักศกึษาทกุคนตองเรยีนจาํนวน  21 หนวยกิต   

และสวนที่ 2 เปนหลกัสูตรทีแ่ตละคณะเปนผูกําหนดอีกจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกติ โดยมหาวทิยาลัย  

มีการจัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปน  4  หมวด  ไดแก  หมวดมนุษยศาสตร  หมวดสังคมศาสตร  หมวด

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  และหมวดภาษา (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 2552: 117)  ลักษณะวิชา

ของหมวดมนษุยศาสตรและหมวดสงัคมศาสตรเปนรายวิชาสหวิทยาการ  มุงใหความรูและความเขาใจ   

เนื้อหารายวชิาเปนรายละเอียดกวาง ๆ สวนเนื้อหา วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรมีทัง้รายวชิา

สหวทิยาการและรายวิชาเบือ้งตน  เนื้อหาวิชาทางวทิยาศาสตรเปนเนือ้หาวิชาประเภทความรูและ

ความเขาใจ เนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตรเปนเนื้อหาวิชาประเภททกัษะการศึกษาขัน้สูง และเนื้อหาวิชา

หมวดภาษาเปนรายวิชาเบือ้งตน โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาประเภททกัษะการศึกษาขั้นสูง เปนการฝก

ทักษะ  4  ดาน  คือการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน (เรณู  ผลสวัสด์ิ. 2524: 103-110) 
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 การบริหารหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในระยะแรกอยูในความ

รับผิดชอบของคณะศิลปศาสตรเพียงคณะเดียว ในปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไปรับผิดชอบดานการบริหารหลกัสูตร  โดยมีรองอธิการบดีฝายวชิาการเปนประธาน อาจารยจาก

คณะตาง ๆ เปนกรรมการ และมีงานบรหิารวิชาศึกษาทั่วไป กองบรกิารการศึกษา เปนสาํนกังาน

เลขานุการ  ดแูลงานดานการบริหารประสานงานและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษา

ทั่วไป  การจัดสอบวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปใน

กลุมสหวิทยาการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.ออนไลน)    ในการจัดการเรียนการสอน  มหาวทิยาลัย

กระจายวิชาตาง ๆ ใหคณะที่รับผิดชอบวชิาดานนัน้ ๆ ทําหนาที่อํานวยการสอน   เชน  รายวิชาดาน

ภาษาใหคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบ   รายวิชามนษุยกับศิลปะใหคณะศิลปกรรมศาสตรเปน

ผูรับผิดชอบ  เปนตน   โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปที่แตละคณะเปนผูรับผิดชอบมีรายละเอียด  ดงันี ้  

ฝายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับผิดชอบ  จํานวน  4  วิชา  คณะศิลปศาสตรรับผิดชอบ 

จํานวน  24  วิชา  คณะศิลปกรรมศาสตรรับผิดชอบ  จํานวน  7  วิชา  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรับผิดชอบ จํานวน  34  วิชา คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา รับผิดชอบจํานวน 3 วิชา  

คณะเศรษฐศาสตรรับผิดชอบ  จาํนวน  2  วิชา  สถาบันภาษารับผิดชอบ จํานวน  6  วิชา  คณะ

นิติศาสตรรับผิดชอบ จํานวน  2  วิชา  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีรับผิดชอบ จํานวน  2  วิชา  

คณะรัฐศาสตรรับผิดชอบ จํานวน  1  วิชา  คณะสังคมสงเคราะหศาสตรรับผิดชอบ จํานวน 1 วิชา  

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนรับผิดชอบ จํานวน 1  วิชา  คณะพยาบาลศาสตรรับผิดชอบ 

จํานวน 1  วิชา คณะสถาปตยกรรมศาสตรรับผิดชอบ จํานวน 2  วิชา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

2552: 120-122) สวนวธิีการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปมทีั้งการสอนแบบกลุมใหญและกลุมเล็ก ทัง้นีข้ึ้นอยู

กับความเหมาะสมและเนื้อหาของแตละวิชา 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ พบวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษา

ทั่วไปนัน้มีความจําเปนตอการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา  ทัง้นี้เพราะ

การศึกษาเฉพาะวิชาชพีเพยีงอยางเดียวจะทาํใหผูเรียนมีความรูแคบ  มีทกัษะเฉพาะในการประกอบ

อาชีพ  แตไมมีภูมิคุมกันตอการปรับตัวในสังคมของการเปลี่ยนแปลงและการกาวใหทันความกาวหนา

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ   การมีความรูเฉพาะทางนัน้เปนสิง่ที่ดีแตควร

จะตองเสริมดวยความรูพืน้ฐานในการดํารงชีวิต  เชน ทกัษะทางภาษา  ความซาบซึง้ตอศิลปะและ

ดนตรี  ความรูสึกตอคุณคาของสิ่งแวดลอม  การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ  ความเขาใจ

ตอการอยูรวมกันในสงัคม   ความเปนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม  มคีวามรับผิดชอบตอสังคม   

มีทักษะในการคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน    
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 ดวยเหตนุี้การจัดการเรียนการสอนหลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไปจึงตองคาํนงึถงึองคประกอบ  

ของการจัดการเรียนการสอนใน 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวธิีการสอน ดานการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน และดานการวดัและประเมินผล  

ซึ่งหากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปตาม

องคประกอบดังกลาว กจ็ะสงผลใหการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปมีประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการดําเนนิการวิจยัเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ตามความคิดเห็นของนักศกึษา  ผูวิจยัดําเนินการตามลาํดับ  ดงันี ้

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 และ 3 ในกลุม

สาขาวิชาสังคมศาสตร/มนษุยศาสตร  กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวทิยาศาสตร

กายภาพ/ชวีภาพ  กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  กลุมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร  กลุมสาขาวชิา

บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม

ศาสตร/วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  ที่กาํลังศึกษาในปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

จํานวน  8,665  คน   

 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยครั้งนี ้ ไดแก  นักศกึษาระดบัปริญญาตรีในภาคเรยีนที ่1 ชัน้ปที่ 2 

และ 3  ที่กาํลงัศึกษาในปการศึกษา  2554  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งไดมาจากการกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางตามวธิีของยามาเน (Yamane. 1970) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = .05)  

ไดกลุมตัวอยางจาํนวน 383 คน  จากนัน้ใชวิธีสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)   

2 มิติ ตามกลุมสาขาวชิาและชั้นป เนื่องจากบางกลุมสาขาวิชามีจาํนวนกลุมตัวอยางนอย ดงันัน้ผูวิจัย

ไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสาขาวชิาดังกลาว จึงไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 730 คน รายละเอียด 

ดังแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 

กลุมสาขาวิชา 

นักศึกษาปริญญาตรี
รวม 

ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3
ประชากร กลุม

ตัวอยาง
ประชากร กลุม

ตัวอยาง 
ประชากร กลุม

ตัวอยาง
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 
    คณะนิติศาสตร 

    คณะรัฐศาสตร 

    คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

    คณะศิลปศาสตร 

    คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รวม 

568 

264 

235 

466 

209 

95 
1,837 

40 

15 

15 

32 

15 

15 

132

566 

294 

228 

407 

186 

85 
1,766 

40 

15 

15 

28 

15 

15 

128

 

1,134 

558 

463 

873 

395 

180 
3,603 

80 

30 

30 

60 

30 

30 

260
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
    คณะแพทยศาสตร 

    คณะสหเวชศาสตร 

    คณะทันตแพทยศาสตร 

    คณะพยาบาลศาสตร 

    คณะสาธารณสุขศาสตร 
รวม 

199 

185 

75 

101 

97 
657 

15 

15 

15 

15 

15 

75

209 

130 

71 

89 

97 
596 

15 

15 

15 

15 

15 

75

 

408 

315 

146 

190 

194 
1,253 

30 

30 

30 

30 

30 

150
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รวม 
599 
599 

37 

37

549 
549 

33 

33

 

1,148 

1,148 

70 

70
กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
    คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

รวม 
210 
210 

30 

30

190 
190 

30 

30

 

400 
400 

60 

60
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร 

รวม 
394 
394 

40 

40

286 
286 

30 

30

 

680 
680 

70 

70
กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/
บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/
เศรษฐศาสตร 
    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

    คณะเศรษฐศาสตร 
รวม 

 

 

415 

351 
766 

 

 

24 

20 

44

 

 

350 

328 
678 

 

 

21 

20 

41

 

 

 

765 

679 
1,444 

 

 

45 

40 

85
กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร/วจิิตรศลิป
และประยุกตศิลป 
   คณะศิลปกรรมศาสตร 

รวม 

 

75 
75 

 

20 

20

 

62 
62 

 

15 

15

 

 

137 
137 

 

35 

35

รวมทั้งสิ้น 4,538 378 4,127 352 8,665 730
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้  ไดแก  แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร  ใน 6 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธกีารสอน  ดานการจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล  โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี ้

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  บทความ  วารสาร  ตําราและงานวจิัยที่เกีย่วของ

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

 2. ศึกษาวิธกีารสรางแบบสอบถามและมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตามวิธกีารของไลเคิรท (Likert)  จากหลกัการสรางและวิเคราะหเครื่องมือของลวน สายยศ และ

อังคณา  สายยศ (2536: 161-167) 

 3.ศึกษาแบบสอบถามจากงานวจิัยของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 144-159) ไพฑูรย  สินลารัตน 

(2549: 145-175)  ชูศรี  สะพร่ัง (249: 158-165) 

 4. นาํขอมูลมาสรางแบบสอบถาม  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา แบบสอบถามมี 6 ดาน ไดแก  

ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวธิีการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานอาคารสถานที ่

ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและประเมินผล  ลักษณะแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ   

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลทัว่ไปของนักศกึษาเกีย่วกับกลุมสาขาวชิา ชัน้ป  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไป ของหลกัสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน 6 ดาน ไดแก ดานหลักสตูร  ดานอาจารย  

ดานวธิีการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอปุกรณการสอน  

และดานการวดัและประเมินผล  จํานวน 71  ขอ  และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดาน  เปน

แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 ผูวิจัยกาํหนดคาน้ําหนักคะแนน  ดังนี ้

      คะแนน  5  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกบัขอความนัน้ในระดับมากที่สุด 

      คะแนน  4  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกบัขอความนัน้ในระดับมาก 

      คะแนน  3  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกบัขอความนัน้ในระดับปานกลาง 

      คะแนน  2  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกบัขอความนัน้ในระดับนอย 

      คะแนน  1  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกบัขอความนัน้ในระดับนอยที่สุด 
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 ผูวิจัยกาํหนดเกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

      4.50 - 5.00  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

      3.50 - 4.49  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 

      2.50 - 3.49  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

      1.50 – 2.49  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับนอย 

      1.00 – 1.49  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 

 4. นาํแบบสอบถามที่เสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาปรญิญา

นิพนธ  เพื่อตรวจสอบในดานภาษา  และความครอบคลุมในดานเนื้อหา   

 5. นาํแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชีย่วชาญ  จาํนวน  3  คน (ภาคผนวก ข) 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  แลวจึงนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  และนําเสนอตอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ  เพื่อตรวจสอบความถกูตองชัดเจนอกีครั้ง  กอนนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) 

 6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out)  กับนักศึกษา  50  คน  เพื่อวิเคราะหหาคา

อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ  โดยใหวิธหีาคารอยละ 27  ของกลุมสูง  และรอยละ 27  

ของกลุมตํ่า  จากนัน้ใชการทดสอบคาที (t-test)  คัดเลือกขอคําถามที่มคีาอํานาจจาํแนกตั้งแต 1.75  

ข้ึนไป ไวใชในแบบสอบถาม ไดขอคําถามจํานวน 71 ขอ   

 7.  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับ  โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach. 1971: 161) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบบัเทากับ .96 

 8.  ปรับปรุงแบบสอบถามกอนนาํไปใช 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

 1. ขอหนังสือแนะนาํตัวจากบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงถงึคณบดีทุก

คณะในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยขอความรวมมือจากนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเปนผูนาํแบบ 

สอบถาม ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
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การจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการจัดกระทาํขอมูลดังนี ้

 1.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยสงแบบสอบถาม

ไปจํานวน 730 ฉบับ ไดรับคืนและมีความสมบูรณจํานวน 730 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  และตรวจให

คะแนนตามน้าํหนักคะแนนที่กําหนด   

 2.  นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ  วิเคราะหขอมูลโดยวธิกีารทางสถิติดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรจากโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 3. นาํแบบสอบถามปลายเปดมาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็นและแจกแจงความถี่ นาํเสนอ  

ขอมูลเชิงบรรยาย  เพื่อใชในการอภิปรายผลการวิจยั 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดดําเนนิการดังนี ้

 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  โดยใชการแจกแจงความถี ่(Frequency) และการ

หาคารอยละ   

 2. ตามความมุงหมายของการวิจยัขอ 1  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปในดานหลกัสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธีการสอน  ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล  โดยรวมและในแตละดานโดยหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3. ตามความมุงหมายของการวิจยัขอ 2  เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศกึษาทีม่ีตอ

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธกีารสอน  ดานการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล  โดยรวมและในแตละดานจําแนกตามชัน้ป  โดยการทดสอบที (t-test)  สวนตัวแปรกลุม

สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว    

ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  จงึทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวธิีของ

เชฟเฟ 

 4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด  นํามาพจิารณารวบรวมขอคิดเห็นและแจกแจง

ความถี ่ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย  เพื่อนาํไปใชประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังนี ้

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

1.1 คาความถี่  
1.2 คารอยละ 

1.3 คาคะแนนเฉลีย่  

1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติที่ใชหาคณุภาพของเครื่องมือ 

2.1 คาอํานาจจาํแนก (Discrimination  Power) ของแบบสอบถาม ดวยการทดสอบ 

คาที (t-test) 

2.2 คาความเชื่อมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถาม  โดยการหาคาสมัประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach. 1971: 161) 

3. สถิติทีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยใชการ 

ทดสอบที (t-test) 

3.2 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม  

โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Varience) ในกรณีทีพ่บ

ความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยทําการทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธขีองเชฟเฟ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
การวิเคราะหขอมูล 

  
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในดานหลักสูตร  ดาน

อาจารย  ดานวิธีการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ

การสอน  และดานการวัดและประเมินผล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 x  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D. แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 df แทน  ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 SS แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน  คาคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

 F แทน  คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

 t แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

 p แทน  ความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 

 * แทน  มนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอเปน 4 ตอน  ดังนี ้

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมลูทัว่ไปของนกัศึกษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร โดยใชการแจกแจง

ความถี่และคารอยละ 

 ตอนที่ 2  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  โดยรวมและในแตละดาน  โดยการหาคา

คะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 ตอนที่ 3  เปรียบเทยีบการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  โดยรวมและในแตละดานจําแนกตามชัน้ป   

วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) สวนกลุมสาขาวชิา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการวเิคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Varience) ในกรณีทีพ่บความแตกตางของ 

คาคะแนนเฉลีย่ทําการทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธีของเชฟเฟ  

 ตอนที่ 4  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในแตละดานตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด  โดยวิธีการแจกแจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โดยใชการแจก

แจงความถี่และคารอยละ  ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  จาํนวนและรอยละของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  จาํแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษา 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ

1. ชั้นป 
         ชั้นปที ่2 

               ชั้นปที่ 3 

 

378 

352 

51.78 

48.22 

รวม 730 100

2. กลุมสาขาวิชา 

         กลุมสาขาวิชาสงัคมศาสตร/มนษุยศาสตร 

         กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

         กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ 

         กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

         กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

         กลุมสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การ 

              ทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร 

               กลุมสาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร/วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

 

260 

150 

70 

60 

70 

85 

 

35 

35.62 

20.55 

9.59 

8.22 

9.59 

11.64 

 

4.79 

รวม 730 100



 84

ตาราง 2  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง 

         ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับปานกลาง 

         ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่า 

 

314 

385 

31 

43.01 

52.74 

4.25 

รวม 730 100

 

จากตาราง 2 แสดงวา กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนกัศึกษาชัน้ปที่ 2 มากกวานักศกึษาชัน้ป

ที่ 3  โดยนักศกึษาชัน้ปที่ 2  คิดเปนรอยละ  51.78  และนักศึกษาชัน้ปที่ 3 คิดเปนรอยละ 48.22  โดย

เปนนกัศึกษาในกลุมสาขาวชิาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  คิดเปนรอยละ 35.62   รองลงมาเปน

นักศึกษาในกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  คิดเปนรอยละ 20.55    กลุมสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ/

พาณิชย ศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเทีย่ว/เศรษฐศาสตร  คิดเปนรอยละ 11.64  กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 9.59 เทากัน  สวน

กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาตร  คิดเปนรอยละ 8.22  สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 52.74   ระดบัสูง คิดเปนรอยละ 43.01  และระดับตํ่า  คิดเปนรอยละ 4.25 
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ตอนที่ 2  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  โดยรวมและในแตละดาน  โดยการหาคา

คะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง 3-12 
 

ตาราง 3  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร    

      โดยรวมและในแตละดาน 
 

การจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษา (n= 730) 

x S.D. ระดับความเหมาะสม

1.  ดานหลักสตูร 

2.  ดานอาจารย 

3.  ดานวิธีการสอน 

4.  ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน 

6.  ดานการวดัและประเมินผล  

3.62

3.70 

3.69 

3.57 

3.69 

3.71 

0.51

0.57 

0.58 

0.64 

0.64 

0.63 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.66 0.51 มาก 
 

 จากตาราง 3  แสดงวา  นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก  และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธกีารสอน  ดานการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและประเมินผล   

มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 4  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      ดานหลักสูตร  เปนรายขอ 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

ดานหลักสูตร 
จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดไวอยางชัดเจน  

มีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและแผนการ

เรียนใหผูเรียนทราบ 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนเขาใจถึงสถานภาพ

ของตัวบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับสภาพ แวดลอมทางธรรมชาติ  

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนเขาใจถึงสถานภาพ

ของตัวบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึง

ความสัมพันธเกี่ยวโยงของวิทยาการทั้งหลายในทางวิทยาศาสตร  

สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและภาษา 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนะกวางขวาง

รอบตัว 

จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1  ที่

กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน  จํานวน  21 หนวยกิต         

มีความเหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ที่

กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต        

มีความเหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดภาษา  

จํานวน  9 หนวยกิต มีความเหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวด

มนุษยศาสตร  จํานวน  3  หนวยกิต มีความเหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดสังคมศาสตร  

จํานวน  3  หนวยกิต มีความเหมาะสม 

 

3.80 

3.76 

 

3.61 

 

3.62 

 

 

3.65 

 

 

3.68 

 

3.50 

 

 

3.68 

 

 

3.63 

 

3.60 

 

3.60 

 

 

0.71 

0.77 

 

0.78 

 

0.77 

 

 

0.82 

 

 

0.85 

 

0.91 

 

 

0.78 

 

 

0.89 

 

0.86 

 

0.86 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
12 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

 

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต มีความเหมาะสม 

เนื้อหาแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิตของ

วิชานั้นๆ 

เนื้อหาแตละรายวิชามีความทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน 

เนื้อหาแตละรายวิชาสามารถนําไปประยุกตใชชีวิตประจําวันของ

ผูเรียนได 

เนื้อหาในแตละรายวิชาที่สอนเปนไปตามจุดมุงหมายของรายวิชา

นั้น 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในแตละหมวดวิชามีรายวิชาที่

หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

3.40 

 

3.57 

 

3.73 

3.57 

 

3.75 

 

3.46

0.94 

 

0.81 

 

0.82 

0.89 

 

0.76 

 

0.98 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 รวม 3.62 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 4  แสดงวา  นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานหลกัสูตร  โดยรวมวามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ 12 และขอ 17 มคีวามเหมาะสมในระดับปานกลาง  

สวนขออ่ืนๆ มคีวามเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 5  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

     การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

     ดานอาจารย  เปนรายขอ 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

18 

 

19 

 

20 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

29 

ดานอาจารย 
สัดสวนของผูสอนตอจํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาเหมาะสม

กับขนาดชั้นเรียน 

มีการจัดผูสอนที่มีความรูและประสบการณ ในการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปมาสอนในแตละรายวิชา 

ผูสอนมีความรูตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอนในแตละรายวิชา 

ผูสอนมีทักษะในการถายทอดความรูแกผูเรียนตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาที่สอน 

ผูสอนมีทักษะและวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนสนใจ 

ผูสอนสามารถจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดเหมาะสมและดําเนินการ

สอนตามลําดับที่จัดไว 

ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแตละ

รายวิชา 

ผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

ผูสอนวางแผนการสอนและกําหนดหัวขอการเรียนอยางมีระบบ 

ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 

ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

ผูสอนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียน 

 

3.66 

 

3.85 

 

3.95 

3.77 

 

3.41 

3.72 

 

3.62 

 

3.67 

 

3.81 

3.60 

3.62 

3.72

 

1.44 

 

0.76 

 

0.77 

0.77 

 

0.88 

0.75 

 

0.83 

 

0.78 

 

0.81 

0.89 

0.87 

0.84 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 รวม 3.70 0.57 มาก

 

 จากตาราง 5  แสดงวา  นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานอาจารย  โดยรวมวามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ 22 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนขออ่ืนๆ  

มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 6  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      ดานวิธกีารสอน  เปนรายขอ 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

30 

 

31 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

36 

37 

 

38 

 

39 

ดานวิธีการสอน 
ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให

ผูเรียนทราบกอนสอน 

มีการจัดทําเอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน 

มีการใชวิธีการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของเนื้อหาวิชาที่

สอน 

เทคนิคและวิธีการสอนในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีความ

เหมาะสม 

เทคนิคและวิธีการสอนในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีความ

เหมาะสม 

มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน 

มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห 

มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกศึกษาคนควาตามหัวขอที่สนใจภายใน

ขอบขายของเนื้อหาวิชาที่กําหนด 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

3.90 

 

4.06 

3.67 

 

3.65 

 

3.58 

 

3.68 

3.67 

3.61 

 

3.58 

 

3.51

 

0.74 

 

1.35 

0.80 

 

0.76 

 

0.79 

 

0.80 

0.81 

0.85 

 

0.85 

 

0.86 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 รวม 3.69 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 6  แสดงวา นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานวิธกีารสอน  โดยรวมวามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขอมีความเหมาะสมในระดับมากเชนกนั 
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ตาราง 7  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เปนรายขอ 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกหองเรียนสงเสริมใหผูเรียน

ไดรับความรูและประสบการณตรง 

ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาในแตละรายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสนองความ

ตองการของผูเรียน 

กิจรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน

บทเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด 

วิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบหรือสรางองคความรูดวยตนเอง 

มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เปนประโยชนตอการเรียนใน

รายวิชานั้น 

มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูและประสบการณมา

บรรยายพิเศษไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

 

3.63 

 

3.31 

 

3.77 

 

3.45 

 

3.59 

 

3.70 

 

3.69 

 

3.37 

 

3.58

 

0.80 

 

0.93 

 

1.38 

 

0.83 

 

0.81 

 

0.80 

 

0.81 

 

1.03 

 

0.92 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 รวม 3.57 0.64 มาก 

 

จากตาราง 7  แสดงวา  นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  โดยรวม

วามีความเหมาะสมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ 41 , ขอ 43 และขอ 47  มี

ความเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนขออ่ืนๆ  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 



 91

ตาราง 8  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

       การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

       ดานอาคารสถานที ่ส่ือ  และอุปกรณการสอน  เปนรายขอ 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

49 

50 

51 

52 

 

53 

 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

58 

ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน 
ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละรายวิชา 

หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ 

หองเรียนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและการถายเทอากาศดี 

หองเรียนมีระบบการเก็บเสียงที่ดีปราศจากเสียงรบกวนจาก

ภายนอก 

อุปกรณครุภัณฑภายในหองเรียน เชน กระดาน  ปากกา  เครื่อง

ขยายเสียง  คอมพิวเตอร  เครื่องฉายสไลด มีเพียงพอและอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 

หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการที่ใชในการศึกษาคนควาในแต

ละรายวิชาในหอสมุดเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนที่นํามาใชในการเรียนการสอน

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการที่ใชในการศึกษาคนควาในแต

ละรายวิชามีความทันสมัย 

ส่ือและอุปกรณการสอนในแตละรายวิชามีความทันสมัย 

จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลเพียงพอกับจํานวน

ผูเรียน 

 

3.78 

3.87 

3.75 

3.96 

 

3.76 

 

 

3.40 

 

3.71 

 

3.58 

 

3.71 

3.41

 

1.39 

0.82 

0.83 

1.39 

 

0.88 

 

 

1.00 

 

0.84 

 

0.91 

 

0.86 

1.01 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

 รวม 3.69 0.64 มาก 

 

จากตาราง 8  แสดงวา  นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน 

โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ 54 และขอ 58 มี

ความเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนขออ่ืนๆ  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 9  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      ดานการวดัและประเมินผล  เปนรายขอ 
 

 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา (n=730)

ขอที่ x S.D. ระดับความเหมาะสม
 

59 

 

60 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

69 

 

70 

71 

 

ดานการวัดและประเมินผล 
มีการชี้แจงเกณฑการใหคะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลให

ผูเรียนทราบ 

เกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชามีความชัดเจน 

วิธีการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูในรายวิชานั้น 

การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่

เรียน 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใชขอสอบแบบความเรียง

เพื่อวัดการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใชขอสอบแบบเลือกตอบ

เพื่อความครอบคลุมตามเนื้อหาวิชา 

ขอสอบที่ใชวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาสามารถวัดความรู 

ความสามารถของผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงค 

มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตาม

ลักษณะของเนื้อหารายวิชา 

ปริมาณขอของขอสอบในแตละรายวิชาเหมาะสมกับเวลาที่

กําหนดใหในการสอบ 

มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา 

มีหลักฐานการใหคะแนนและเกณฑการวัดและประเมินผลที่

ตรวจสอบได 

มีการแจงผลการวัดและประเมินผลการเรียนใหผูเรียนทราบ 

มีการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชประโยชน  เชน จัดสอน

เสริม   การปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

3.84 

 

3.73 

3.78 

 

3.80 

 

3.93 

 

3.72 

 

3.69 

 

3.69 

 

3.53 

 

3.64 

3.58 

 

3.79 

3.50 

 

 

0.81 

 

0.86 

0.76 

 

0.81 

 

1.36 

 

0.81 

 

0.81 

 

0.84 

 

0.91 

 

0.91 

0.94 

 

0.84 

0.98 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 รวม 3.71 0.63 มาก 
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จากตาราง 9  แสดงวา นักศกึษามีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมวา มีความเหมาะสม

ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทกุขอมีความเหมาะสมในระดับมากเชนกนั 

 

ตาราง 10  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสตูรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามชั้นป 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ชั้นป

ชั้นปที ่2

(n=378) 

ชั้นปที ่3 

(n=352) 

x  S.D. ระดับ

ความเหมาะสม
x  S.D. ระดับ

ความเหมาะสม 

1.  ดานหลักสตูร 

2.  ดานอาจารย 

3.  ดานวิธีการสอน 

4.  ดานการจดักิจกรรม           

     การเรียนการสอน 

5.  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและ 

    อุปกรณการสอน 

6.  ดานการวดัและประเมินผล  

3.66

3.74

3.73

3.60

 

3.74

 

3.74

0.50

0.55 

0.57 

0.62 

 

0.60 

 

0.63 

มาก

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

3.59

3.66 

3.64 

3.53 

 

3.64 

 

3.67 

0.53 

0.59 

0.58 

0.65 

 

0.68 

 

0.63 

มาก

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.70 0.49 มาก 3.62 0.52 มาก

 

จากตาราง 10  แสดงวา นักศึกษาชัน้ปที ่2 และชั้นปที่ 3  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน

การสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมวามีความ

เหมาะสมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดานมีความเหมาะสมในระดับมาก

เชนกนั 
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ตาราง 11  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตร 

      ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา 

 

การจัดการเรียนการสอน 

กลุมสาขาวิชา 

สังคมศาสตรฯ 

(n=260) 

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

(n=150) 

วิทยาศาสตร 

กายภาพฯ 

(n=70) 

สถาปตยกรรมศาสตร 

(n=60) 

วิศวกรรมศาสตร

(n=70) 

บริหารธุรกิจฯ 

(n=85) 

ศิลปกรรมศาสตร 

(n=35) 

x S.D. x S.D. x S.D. x  S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

1.  ดานหลักสูตร 

2.  ดานอาจารย 

3.  ดานวิธีการสอน 

4.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ดานอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ 

     การสอน 

6.  ดานการวัดและประเมินผล  

3.63 

3.65 

3.65 

3.45 

3.65 

 

3.77 

0.54 

0.55 

0.59 

0.65 

0.68 

 

0.68 

3.76 

3.75 

3.75 

3.71 

3.86 

 

3.85 

0.49 

0.56 

0.58 

0.59 

0.59 

 

0.53 

3.55 

3.66 

3.67 

3.50 

3.62 

 

3.61 

0.53 

0.54 

0.48 

0.53 

0.61 

 

0.60 

3.54 

3.64 

3.57 

3.50 

3.52 

 

3.48 

0.35 

0.50 

0.44 

0.59 

0.57 

 

0.54 

3.69 

3.80 

3.77 

3.67 

3.73 

 

3.81 

0.54 

0.67 

0.66 

0.64 

0.76 

 

0.65 

3.41 

3.55 

3.53 

3.40 

3.51 

 

3.31 

0.52 

0.53 

0.52 

0.58 

0.55 

 

0.59 

3.68 

4.17 

4.19 

4.25 

4.09 

 

4.00 

0.33 

0.48 

0.53 

0.52 

0.41 

 

0.41 

รวม 3.63 0.52 3.78 0.47 3.60 0.46 3.54 0.40 3.74 0.57 3.45 0.46 4.06 0.37 

 

 

 

94 
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จากตาราง 11  แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาในกลุมสาขาวชิาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร   

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ  กลุมสาขาวชิา

สถาปตยกรรมศาสตร  กลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก สวนกลุมสาขาวิชาบริหารธรุกิจ/

พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร เหน็วามีความเหมาะสมในระดับ      

ปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานหลกัสูตร นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวชิา

บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร เหน็วามีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลาง  สวนนักศกึษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาอืน่ๆ เห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสงัคมศาสตร/มนษุย- 

ศาสตรและกลุมสาขาวชิาบรหิารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร  

เห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง   สวนนักศึกษาที่ศกึษาอยูในกลุมสาขาวชิาอื่นๆ เหน็วามี

ความเหมาะสมในระดับมาก   ดานการวดัและประเมินผล  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาตรและกลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/

เศรษฐศาสตร  เห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนนักศกึษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชา

อ่ืนๆ  เหน็วามคีวามเหมาะสมในระดับมาก   สําหรับดานอาจารย  ดานวิธกีารสอน  และดานอุปกรณ

สถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  นักศึกษาทกุกลุมสาขาวิชามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก 
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ตาราง 12  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตร 

      ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดการเรียนการสอน ระดับสูง (n=314) ระดับปานกลาง (n=385) ระดับต่ํา (n=31)
 x  S.D. ระดับ

ความเหมาะสม
x  S.D. ระดับ

ความเหมาะสม
x  S.D. ระดับ 

ความเหมาะสม 

1.  ดานหลักสตูร

2.  ดานอาจารย 

3.  ดานวิธีการสอน 

4.  ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ดานอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ 

     การสอน 

6.  ดานการวดัและประเมินผล 

3.64

3.69 

3.69 

3.57 

3.69 

 

3.71 

0.50

0.54 

0.55 

0.62 

0.61 

 

0.61 

มาก

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

3.62 

3.71 

3.70 

3.56 

3.69 

 

3.70 

0.51

0.57 

0.59 

0.64 

0.66 

 

0.64 

มาก

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

3.58

3.66 

3.64 

3.53 

3.75 

 

3.72 

0.63

0.75 

0.66 

0.77 

0.73 

 

0.80 

มาก

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.66 0.48 มาก 3.66 0.51 มาก 3.65 0.63 มาก

 
จากตาราง 12  แสดงวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง  ระดับปานกลาง และระดับต่ํา  มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดาน 

มีความเหมาะสมในระดับมากเชนกนั 96
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ตอนที่ 3  เปรียบเทยีบการจดัการเรยีนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลกัสูตรปริญญาตรีมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชัน้ปวิเคราะหโดยการ

ทดสอบที (t-test)  สวนกลุมสาขาวชิา และผลสัมฤทธิท์างการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One – Way Analysis of Varience) ในกรณทีี่พบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่จึงทําการ

ทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธขีองเชฟเฟ  ดังแสดงในตาราง 13-22 

 
ตาราง 13  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ 

      หลกัสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามชัน้ป 

 

ชั้นป

t p 
การจัดการเรียนการสอน ชั้นปที ่2 

(n=378) 

ชั้นปที ่3 

(n=352) 
 x S.D. x S.D. 

1.  ดานหลักสตูร 

2.  ดานอาจารย 

3.  ดานวิธีการสอน 

4.  ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ 

     การสอน 

6.  ดานการวดัและประเมินผล 

3.66

3.74 

3.73 

3.60 

3.74 

 

3.74 

0.50

0.55 

0.57 

0.62 

0.60 

 

0.63 

3.59

3.66 

3.64 

3.53 

3.64 

 

3.67 

0.53 

0.59 

0.58 

0.65 

0.68 

 

0.63 

1.78 

1.89 

2.08 

1.51 

2.16 

 

1.40 

.076

.059 

.038 

.131 

.032 

 

.163 

รวม 3.70 0.49 3.62 0.52 2.14 .033

 
 จากตาราง 13  แสดงวา  นกัศึกษาชัน้ปที ่2  และชั้นปที ่3  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน

การสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวานกัศึกษาชัน้ปที ่2  มีความคิดเห็น

แตกตางจากนกัศึกษาชัน้ปที ่3 ในดานวิธีการสอน และดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 14  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ 

      หลกัสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามกลุม 

      สาขาวิชา 
 

การจัดการเรียนการสอน แหลงความ 

แปรปรวน 

SS df MS F p 

ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

   8.177 

184.470 

192.646 

6 

723 

729 

1.363 

 .255 

5.341 .001 

ดานอาจารย ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 11.620 

222.747 

234.367 

6 

723 

729 

1.937 

 .308 

6.286 .001 

ดานวิธีการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 13.212 

228.897 

242.109 

6 

723 

729 

2.202 

 .317 

6.955 .001 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 27.009 

268.502 

295.511 

6 

723 

729 

4.502 

 .371 

12.121 .001 

ดานอาคารสถานที่ ส่ือ และอปุกรณการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 15.134 

287.749 

302.883 

6 

723 

729 

2.522 

 .398 

6.338 .001 

ดานการวัดและประเมินผล ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 25.041 

265.982 

291.023 

6 

723 

729 

4.174 

 .368 

11.345 .001 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 13.322 

170.151 

183.473 

6 

723 

729 

2.220 

 .235 

9.435 .001 

  

จากตาราง 14  แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเหน็ตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวม

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาทกุดานมีความแตกตางกนั   

อยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ
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 เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  จึงทําการทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธีของ

เชฟเฟ  ดงัแสดงในตาราง 15-21
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ตาราง 15  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  ดานหลักสตูร  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.63 3.76 3.55 3.54 3.69 3.41 3.68 

สังคมศาสตร ฯ 3.63        

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.76      *  

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.55        

สถาปตยกรรมศาสตร 3.54        

วิศวกรรมศาสตร 3.69        

บริหารธุรกิจ ฯ 3.41        

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 3.68        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 15  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

ดานหลักสูตร แตกตางจากนกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/

การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบ

ความแตกตาง 
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ตาราง 16  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ดานอาจารย  จาํแนกตามกลุมสาขาวชิา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.65 3.75 3.66 3.64 3.80 3.55 4.17 

สังคมศาสตร ฯ 3.65       * 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.75       * 

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.66       * 

สถาปตยกรรมศาสตร 3.64       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.80        

บริหารธุรกิจ ฯ 3.55       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.17        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 16  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมาสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจติรศิลป

และประยุกตศิลป มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ดานอาจารย แตกตางจากนกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสังคม 

ศาสตร/มนุษยศาสตร  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/

ชีวภาพ  กลุมสาขา วิชาสถาปตยกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวชิาบรหิารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/

การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร    อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบ

ความแตกตาง 
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ตาราง 17  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ดานวิธีการสอน  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.65 3.75 3.67 3.57 3.77 3.53 4.19 

สังคมศาสตร ฯ 3.65       * 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.75       * 

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.67       * 

สถาปตยกรรมศาสตร 3.57       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.77        

บริหารธุรกิจ ฯ 3.53       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.19        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 17  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดานวิธีการสอน  แตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชา

สังคมศาสตร/มนุษย ศาสตร  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ/

ชีวภาพ  กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวิชาบริหารธรุกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การ

จัดการ/การทองเทีย่ว/เศรษฐศาสตร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 18  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.45 3.71 3.50 3.50 3.67 3.40 4.25 

สังคมศาสตร ฯ 3.45  *     * 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.71      * * 

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.50       * 

สถาปตยกรรมศาสตร 3.50       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.67       * 

บริหารธุรกิจ ฯ 3.40       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.25        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 18  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางจากนกัศกึษาที่ศึกษาอยูใน

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ  กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

และกลุมสาขาวิชาบริหารธรุกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร     

สวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตรมีความคิดเหน็แตกตาง

จากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  และนกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุม

สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพมีความคิดเห็นแตกตางจากนกัศึกษาทีศ่ึกษาอยูในกลุมสาขาวชิา

บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 

 



 108

ตาราง 19  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  ดานอาคารสถานที ่สื่อ และอุปกรณการสอน  จาํแนกตามกลุมสาขาวิชา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.65 3.86 3.62 3.52 3.73 3.51 4.09 

สังคมศาสตร ฯ 3.65       * 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.86      *  

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.62       * 

สถาปตยกรรมศาสตร 3.52       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.73        

บริหารธุรกิจ ฯ 3.51       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.09        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 19  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ดานอุปกรณสถานที ่ ส่ือและอุปกรณการสอน  แตกตางจากนักศกึษา        

ที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ  

กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การ

จัดการ/การทองเทีย่ว/เศรษฐศาสตร   และนักศึกษาที่ศกึษาอยูในกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

มีความคิดเหน็แตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณชิยศาสตร/บญัชี/

การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร    อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบ

ความแตกตาง 
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ตาราง 20  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

     มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ดานการวัดและประเมินผล  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.77 3.85 3.61 3.48 3.81 3.31 4.00 

สังคมศาสตร ฯ 3.77      *  

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.85    *  *  

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.61        

สถาปตยกรรมศาสตร 3.48       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.81      *  

บริหารธุรกิจ ฯ 3.31       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.00        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 20  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ดานการวัดและประเมินผล แตกตางจากนกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุม

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  และกลุมสาขาวชิาบรหิารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การ

ทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร    นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ/พาณชิยศาสตร/บญัชี/

การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร  มีความคิดเหน็แตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุม

สาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร  และนักศกึษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีความคิดเหน็

แตกตางจากนกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ   อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 21  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของความคิดเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี   

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมทุกดาน  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  เปนรายคู 

 

กลุมสาขาวิชา x  

สังคมศาสตร ฯ วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร

กายภาพ ฯ 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ ฯ ศิลปกรรม

ศาสตร ฯ 

3.63 3.78 3.60 3.54 3.74 3.45 4.06 

สังคมศาสตร ฯ 3.63       * 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.78      *  

วิทยาศาสตรกายภาพ ฯ 3.60       * 

สถาปตยกรรมศาสตร 3.54       * 

วิศวกรรมศาสตร 3.74      *  

บริหารธุรกิจ ฯ 3.45       * 

ศิลปกรรมศาสตร ฯ 4.06        

 
*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 21  แสดงวา  นกัศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาตร/วิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมทกุดานแตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาสังคม 

ศาสตร/มนุษยศาสตร  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ/ชวีภาพ  กลุมสาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร  

และกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร     

และนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/บญัชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/

เศรษฐศาสตร  มีความคิดเหน็แตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความ

แตกตาง 
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ตาราง 22  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ 

      หลกัสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ ์

      ทางการเรยีน 

 

การจัดการเรียนการสอน แหลงความ 

แปรปรวน 

SS df MS F p 

ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .122 

192.524 

192.646 

2 

727 

729 

.061 

.265 

.231 .794 

ดานอาจารย ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .195 

234.172 

234.367 

2 

727 

729 

.097 

.322 

.302 .739 

ดานวิธีการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .091 

242.018 

242.109 

2 

727 

729 

.046 

.333 

.137 .872 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .035 

295.476 

295.511 

2 

727 

729 

.017 

.406 

.043 .958 

ดานอาคารสถานที่ ส่ือ และอปุกรณ

การสอน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .116 

302.767 

302.883 

2 

727 

729 

.058 

.416 

.139 .870 

ดานการวัดและประเมินผล ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .015 

291.008 

291.023 

2 

727 

729 

.008 

.400 

.019 .981 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     .008 

183.465 

183.473 

2 

727 

729 

.004 

.252 

.016 .984 

 

 จากตาราง 22  แสดงวา  นกัศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั  มีความคิดเหน็ตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและ

ในแตละดานไมแตกตางกนั 
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 ตอนที่ 4  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  ในแตละดานตามความคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด  โดยวิธีการแจกแจงความถี่  ดังแสดงในตาราง 23 

 

ตาราง 23  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา 

      ศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  จากแบบสอบถามปลายเปด 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ของคําตอบ 

ดานหลักสูตร 

1. ควรเพิ่มรายวิชาและใหความสําคัญกับวิชาในหมวดภาษา  เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีความ 

    จําเปนในการประกอบอาชีพ 

2. ควรมีรายวิชาใหนักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปไดโดยเสรี 

4. เนื้อหาบางรายวิชาไมสอดคลองกับการใชในชีวิตประจําวัน 

5. ควรจัดหลักสูตรใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาเลือกเสรีได 

6. ควรมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาใหนักศึกษาเห็นความสอดคลองและความสัมพันธของ 

    แตละรายวิชา 

7. ควรเพิ่มหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากวิชาเหลานี้ชวยเสริมใหมองโลกและสังคมได 

      กวางขึ้น 

8. ควรมีการปรับหลักสูตรเพื่อจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน 

9. ควรมีเคาโครงการสอนและมาตรฐานการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

10. เนื้อหาบางรายวิชาขาดความทันสมัย 

11. ควรกําหนดวัตถุประสงคของแตละรายวิชาใหชัดเจน 

12. ควรมีการประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

13. รายชื่อวิชาควรสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

ดานอาจารย 

1. นักศึกษาแตละรายวิชามีจํานวนมากเกินไป สงผลใหอาจารยดูแลไมทั่วถึง 

2. ควรมีทักษะในการสอนที่นาสนใจ เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน 

3. ควรเขาสอนใหตรงเวลา 

4. ควรนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. ควรมีความยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคนเทาเทียมกัน 
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ตาราง  23 (ตอ) 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ของคําตอบ 

ดานวิธีการสอน 

1. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความเขาใจในเนื้อหาไดอยางชัดเจน 

2. ควรจัดทําเอกสารการสอนใหเปนเลมที่สมบูรณ 

3. ควรเนนความรูและตําราพื้นฐานเปนสําคัญ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กอใหเกิดประสบการณจริง  เชน การศึกษาดูงาน 

ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน 

1. ควรมีหนังสือประกอบการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

2. ควรปรับอุณหภูมิในหองเรียนใหเหมาะสม 

3. ควรปรับปรุงสภาพภายในหองเรียนอาคารยิมเนเชียม 2  ทั้งเรื่องแสงสวาง ที่นั่ง รวมถึง

เสียงรบกวนจากภายนอก 

ดานการวัดผลและประเมินผล 

1. ควรมีมาตรฐานในการตรวจขอสอบ 

2. ควรมีหลักฐานการใหคะแนน  และสามารถใหนักศึกษาตรวจสอบได 

3. การแจงผลการเรียนลาชา 

4. เกณฑการวัดและประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปควรมีมาตรฐาน

เดียวกัน 

5. ควรปรับเนื้อหาของขอสอบใหเหมาะสมกับเวลาในการสอบ 
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จากตาราง 23  แสดงวานักศกึษามีความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   ในดานตางๆ ดังนี้  

ดานหลักสูตร   ควรเพิ่มรายวิชาและใหความสําคัญกับวชิาในหมวดภาษา  เนื่องจากเปนรายวิชาที่มี

ความจาํเปนในการประกอบอาชีพ  ควรมีรายวิชาใหนักศกึษาเลือกเรียนเพิม่มากขึ้น   และเปดโอกาส

ใหนักศกึษาเลอืกเรียนวิชาศกึษาทั่วไปไดโดยเสรี   เนื้อหาบางรายวชิาไมสอดคลองกบัการใชใน

ชีวิตประจําวัน  ควรมกีารบูรณาการเนื้อหาวิชาใหนกัศึกษาเห็นความสอดคลองและความสัมพันธของ

แตละรายวิชา  ควรเพิ่มหนวยกิตวิชาศึกษาทัว่ไป เนื่องจากวิชาเหลานีช้วยเสริมใหมองโลกและสงัคม

ไดกวางขึน้  ควรมีการประเมินหลกัสูตรและปรับหลักสตูรเพื่อจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสภาพ

ผูเรียนและมีความทันสมัย รวมถงึรายชื่อวชิาควรสอดคลองกับเนื้อหาวชิา  และ ควรมีเคาโครงการสอน

และมาตรฐานการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน    ดานอาจารย  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแตละ
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รายวิชามี นักศึกษาจาํนวนมากเกินไป สงผลใหอาจารยดูแลไมทั่วถึง  อาจารยควรมทีักษะในการสอน

ที่นาสนใจ เพือ่สรางแรงจูงใจในการเรียน ควรเขาสอนใหตรงเวลา  ควรนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

มาใชในการจดัการเรียนการสอน และควรมีความยุติธรรมกับนักศกึษาทุกคนเทาเทยีมกนั  ดานวธิี  

การสอน  อาจารยควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความเขาใจในเนื้อหาไดอยางชัดเจน       

ควรจัดทาํเอกสารการสอนใหเปนเลมที่สมบูรณโดยเนนความรูและตาํราพื้นฐานเปนสาํคัญ    

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีก่อใหเกิดประสบการณจริง   

เชน การศึกษาดูงาน  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน   ควรมีหนังสือประกอบการเรียน     

ที่ทนัสมัยและเพียงพอตอความตองการของนกัศึกษา  ควรปรับอุณหภูมิในหองเรียนใหเหมาะสม    

ควรปรับปรุงสภาพภายในหองเรยีนอาคารยิมเนเชยีม 2  ทัง้เรื่องแสงสวาง ที่นัง่ รวมถึงเสียงรบกวน

จากภายนอก  ดานการวัดและประเมินผล  ควรมีมาตรฐานในการตรวจขอสอบ  รวมถึงมหีลักฐาน 

การใหคะแนน  และสามารถใหนักศกึษาตรวจสอบได  เกณฑการวัดและประเมินผลของรายวิชาใน

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปควรมีมาตรฐานเดียวกนั   ควรปรับเนื้อหาของขอสอบใหเหมาะสมกับเวลา    

ในการสอบ  และควรแจงผลการเรียนใหรวดเร็วขึ้น 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีความมุงหมายเพื่อ 

 1. ศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตรตามความคิดเหน็ของนกัศึกษา  ในดานหลกัสูตร  ดานอาจารย   ดานวธิีการสอน  ดาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล 

 2. เปรียบเทียบความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่มีตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป  

โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามกลุมสาขาวชิา  ชั้นป  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 2 และชั้น      

ปที่ 3  ทีก่ําลังศึกษาอยูในปการศึกษา  2554   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน  730  คน 

 2. เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาทีม่ ี

ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ใน  6 ดาน ไดแก ดานหลักสตูร  ดานอาจารย ดานวิธกีารสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอปุกรณการสอน และดานการวัดและประเมินผล จาํนวน 71 ขอ และใน

ตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามได

แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบสอบมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .96 

  

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูล  ดงันี ้

 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ

หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ในดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธกีารสอน    

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัด

และประเมินผล  วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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 3. เปรียบเทียบความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่มีตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของ

หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดาน  จาํแนกตามชั้นป  

วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test)  สวนกลุมสาขาวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience)  ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยใชวธิีของเชฟเฟ   

 4. สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  ในแตละดานจากแบบสอบถามปลายเปด

โดยการแจกแจงความถี ่

  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักศกึษาทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

 1. นกัศึกษามคีวามคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธีการสอน  ดานการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและประเมินผล  

โดยรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทกุดานมีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก 

 2. นกัศึกษาทีศ่ึกษาในชั้นปตางกนัมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ      

ที่ระดับ .05 เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานวธิีการสอนและดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ

การสอนมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 3. นกัศึกษาทีศ่ึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกัน  มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    

4. นกัศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  โดยรวมและในแตละดานไม

แตกตางกนั 
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การอภิปรายผล 
1. การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มตีอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ 

หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธีการสอน    

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัด

และประเมินผล  โดยรวมและในแตละดานพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ผูวิจัยขอนาํเสนอ

การอภิปรายผลเปนรายดาน  ดังนี ้

     1.1 ดานหลักสูตร  การทีน่ักศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรไวอยางชัดเจน ทําใหนกัศึกษาไดรับ

ทราบรายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับการเรยีนการสอนวิชา ศึกษาทั่วไป เนื้อหาแตละรายวิชามีความ

เหมาะสมกับจาํนวนหนวยกติและเวลาเรียน  รวมถงึเนื้อหาในแตละรายวิชาเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของรายวิชานัน้ๆ  ดงัที่ธาํรง บัวศรี (2532: 8-10) กลาววาองคประกอบสําคัญของหลกัสูตรและขาด

ไมไดอยางนอย 6 อยางคือ จุดมุงหมายของหลักสูตร จดุประสงคการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและ

ประสบการณ ยุทธศาสตรการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน การประเมนิผล   

ในการเรียนการสอนนัน้ตัวผูเรียนจําเปนตองทราบลวงหนาวาจะไดเรียนรูอะไรและจะไดรับผลอยางไร 

นอกจากนี้จะตองเตรียมการอยางไรจึงจะสามารถเรียนรูและไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

นอกจากนี ้ อาจเปนเพราะเนื้อหาแตละรายวิชามีความทันสมยัสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน

และความตองการของผูเรียน  ทาํใหนักศกึษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนัได  

ดังที่วชิัย  วงษใหญ (2543: 3) กลาววา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตองเปนหลักสูตรที่มีความสมบรูณ  

ทันสมยั  สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน  

ผลงานวิจยันีส้อดคลองกับจันทพิร ยะบญุวัน (2554: 55)  ที่ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาตอ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวานักศกึษา

มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปในดานหลกัสูตรวามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  เชนเดียวกับวรรณพร  ฉัตรทอง (2546: 110) ที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามความคิดเหน็ของอาจารยและนสิิต  

พบวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในดานการจัดหลักสูตรวามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก 

     1.2 ดานอาจารย  การทีน่ักศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการจัดผูสอนที่มีความรูและประสบการณในการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป
มาสอนในแตละรายวิชา  สามารถถายทอดความรูแกผูเรียนไดตามลักษณะเนื้อหาวชิาที่สอน  มีการ
วางแผนการสอนและกําหนดหัวขอการเรยีนอยางมีระบบ รวมถงึมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
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เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ทําใหสามารถอธบิายเนื้อหาวิชาและความรูตางๆ ใหนกัศึกษาเขาใจไดเปน
อยางด ี ดังที่ภิญโญ  สาธร (2526: 178) กลาววาอาจารยผูสอนเปนผูที่ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
อาจารยจงึตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพ สามารถถายทอดความรูได และอาภรณ  
ใจเที่ยง (2546: 11-13) ที่กลาววาการสอนที่ดนีั้นตองมกีารเตรียมการสอน ทาํใหผูเรียนเกดิการพฒันา
ดานความรู ความคิด เจตคติและทักษะ   นอกจากนี ้ อาจเปนเพราะอาจารยมีปฏิสัมพันธที่ดีตอ
นักศึกษา  ยอมรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเหน็  ทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนเอือ้ตอการเรียนรู  ดังที่ เชยีรศรี  ววิิธศิริ (2527: 168-169) ไดกลาวถึงลกัษณะที่ดีของ
ผูสอนไวดังนี้  มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  มีลักษณะเปนผูนํา  มีความแมนยาํในหลักสูตรและเนื้อหาวิชา   
มีความสนใจที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ อยูตลอดเวลา  ทนัโลกทนัเหตกุารณ  มทีักษะความชํานาญในวิธีการ
และเทคนิคการถายทอดความรูตางๆ มกีลวิธีหลากหลายในการสอน   ผลงานวิจัยนีส้อดคลองกับ 
จันทพิร ยะบุญวัน (2554: 55)  ที่ศกึษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาตอการจดัการเรยีนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป
ของหลกัสูตรปริญญาตร ีมหาวทิยาลัยมหดิล  พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปในดานอาจารยวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เชนเดียวกับสุพรรณี  เพชระ 
(2552: 84) ทีศ่ึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  พบวา นิสิตมทีศันะตอการจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  ในดานอาจารยวามีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 

     1.3 ดานวธิีการสอน  การที่นักศึกษามคีวามเห็นวามคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาใหผูเรียนรับทราบกอนสอน  
ทําใหผูเรียนทราบขอบขายของรายวิชาและสามารถเตรียมตัวกอนเรียนได  รวมทัง้ผูสอนไดจัดทํา
เอกสารและตาํราประกอบการเรียนการสอน  ใชวิธกีารสอนทีห่ลากหลายตามลกัษณะของเนื้อหาวชิา 
เพื่อกระตุนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห  มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการ
สอน  นอกจากนี้ยงัเปดโอกาสใหผูเรียนเลอืกศึกษาคนควาไดตามหัวขอที่สนใจภายในขอบขายของ
เนื้อหาวิชานั้นๆ ทําใหนกัศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ดังที ่เยอรลาซและอีลี (ณัฐพล  พุมชมุพล. 
2546: 12; อางอิงจาก Gerlach; & Ely. 1971: 24-25) กลาววาสิง่ที่ตองพิจารณาในกระบวนการเรียน
การสอนคือการเลือกใชเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  จดักลุมผูเรียนใหพอดีเพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากที่สุด  ผลงานวิจยันี้สอดคลองกับวรรณพร  ฉัตรทอง (2546: 110) ที่ศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ตามความคิดเห็นของอาจารยและนิสิต  พบวานิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปในดานวธิีการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เชนเดียวกับชูศรี  สะพรั่ง (2549: 114)  
ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะศลิปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยับูรพา พบวานสิิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะศลิปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยับูรพา ในดานวิธีการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 
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     1.4 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน  การที่นักศึกษามคีวามเห็นวามคีวามเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาทั้งภายในและภายนอกหองเรียนซึ่งสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรง   

และทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากยิง่ขึ้น  รวมถงึมีการเชิญวิทยากรภายนอกทีม่ีความรู

และประสบการณตรงมาบรรยายพิเศษไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  นอกจากนี้ผูสอนยงัจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกบัผูอ่ืน  ฝกการคิดวเิคราะหเพื่อแสวงหาคําตอบ 

หรือสรางองคความรูดวยตนเอง ทาํใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่อาภรณ   

ใจเที่ยง (2546: 73-76) กลาววาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเปนการทาํงานรวมกันของผูเรียน  

เพื่อใหการเรียนการสอนและผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมดวยวิธกีารที่ทาทายความคิด 

ความสามารถของผูเรียน  ฝกฝนวธิีการแสวงหาความรูและการแกปญหาดวยตนเองจะทาํใหผูเรียน

เห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและไดรับประโยชนจากการเรียนอยางแทจริง และบวร เทศารินทร (2555: 

ออนไลน) กลาววาควรสงเสริมผูเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม ผูเรียนไดแสดงความคิดเหน็ 

ยอมรับฟงความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั  เคารพความคิดเหน็ของผูอ่ืน ยกยองความคิดเห็นที่ดี  ผลงาน 

วิจัยนี้สอดคลองกับสุทัศนัยน  ขอมธิดา (2552: 104) ทีศ่ึกษาความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชมุชนอุทยัธานี พบวานักศึกษามีความคิดเหน็ตอ 

การจัดการเรียนการสอนระดบัอนุปริญญาของวิทยาลยัชมุชนอุทัยธานใีนดานการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับจันทพิร ยะบญุวัน (2554: 55)  ที่ศึกษา

ความคิดเหน็ของนักศกึษาตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญาตร ี

มหาวิทยาลยั มหิดล  พบวานักศึกษามีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน 

ดานวธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

     1.5 ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน  การที่นกัศึกษามีความเหน็วามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูสอนเลอืกสื่อและอุปกรณการสอนมาใชในการเรยีน

การสอนไดเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา  โดยสื่อและอุปกรณการสอน หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการ   

ที่ใหนักศึกษาใชในการศึกษาคนควาเพิม่เติมมีความทนัสมัย ทําใหนกัศึกษาเกิดการเรียนรูไดงายและ

เขาใจในบทเรียนไดลึกซึ้ง  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใหความสาํคัญกบัการจัดอาคารสถานที่  โดยมี

การจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละรายวิชา  รวมถงึมีการจัดสภาพหองเรียนใหเอื้อ

ตอการเรียนการสอน ไดแก มีแสงสวางเพยีงพอ มีระบบการเก็บเสยีงทําใหปราศจากเสียงรบกวนจาก

ภายนอก มีอุณหภมูิที่เหมาะสมและถายเทอากาศไดดี  อุปกรณครุภัณฑภายในหองเรียน เชน ปากกา 

เครื่องขยายเสยีง คอมพิวเตอร อยูในสภาพพรอมใชงาน ดังที่ไพฑูรย  สินลารัตน (2550: 150-151)  
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ไดสรุปประเดน็การบรหิารหมวดวิชาศกึษาทั่วไปไววา การใหบริการในดานความสะดวกและความพรอม
ของการสอนจะครอบคลุมส่ิงที่เปนองคประกอบของการสอนนับแตเร่ืองอาคารสถานที่ในการสอน 
บริการอุปกรณเครื่องอาํนวยความสะดวกในการสอน บริการจัดทําเอกสารตาํรา บริการคนควา
หองสมุด บริการจัดหาหนงัสอืประกอบการสอน การจัดเวลาที่เหมาะสม เปนปจจัยที่จะสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค  ซึง่สอดคลองกับอัจฉรา วัฒนาณรงค (2545: 9) ที่กลาววา
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน มีหองสมุด ตํารา หนังสือ 
วารสาร เครื่องคอมพวิเตอร ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคนและเสาะ
แสวงหาความรูทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับปยาภรณ ลักษมพีิเชษฐ 
(2547: 87) ทีศ่ึกษาความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาชพีครูของคณะ     
ครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนวชิาชพีครู
ของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม ดานสื่อการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมในระดับมาก 

     1.6 ดานการวัดและประเมินผล การทีน่ักศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปไดกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใน  
แตละรายวิชาไวอยางชัดเจน ซึง่นกัศึกษารับทราบไดจากแนวการสอน (Course Outline) ของแตละ
รายวิชา  อาจารยใชวิธกีารวดัและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา 
รวมถึงคลอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน ดงัทีว่ชิัย วงษใหญ (2537: 138) กลาววาการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนควรสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษาในรายวชิานัน้ เพื่อนําผลการประเมนิ 
เปนฐาน ขอมลูในการพัฒนาผูเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน เครือ่งมือวัดผลการเรียนการสอน
จะตองมีความหลากหลายใหเหมาะสมกบัธรรมชาติของแตละวิชา  นอกจากนี้อาจเปนเพราะการวัด
และประเมินผลการเรียนมีความยุติธรรมและมีการแจงผลการประเมนิใหนักศกึษาไดรับทราบทัง้ใน  
ชั้นเรียนและผานระบบอนิเทอรเนตตามเวลาที่มหาวทิยาลยักําหนด ดังทีไ่พศาล หวงัพานิช (2545: 11-15)    
ไดกลาวถงึหลกัเกณฑของการวัดและประเมนิผล คือ ตองวัดใหตรงกบัวัตถุประสงค ใชเครื่องมือที่ดี     
มีความยุติธรรม แปลผลไดถูกตอง ใชผลการวัดไดคุมคา และอุทุมพร จามรมาน (2541: 13) ที่กลาววา
การวัดผลเปนการใหขอมูลยอนกลับสูทั้งตวัผูเรียนและอาจารยวามีขอบกพรองในดานใดเพื่อปรับปรุง
เปนระยะๆ ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับจันทิพร ยะบุญวัน (2554: 55) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยั มหิดล  
พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปในดานการวดัและประเมนิผล
วามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับปยาภรณ ลักษมพีิเชษฐ (2547: 87) ที่ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาชพีครูของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม  
พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม ดานการวดัและประเมินผลวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชั้นป กลุม

สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          2.1 การทีน่ักศึกษาชัน้ปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยรวม ดานวิธกีารสอนและดาน

อาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก  

ในปการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียนอาคารบรรยายรวม 

นักศึกษาชัน้ปที่ 2 จึงไดเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปบางรายวชิาที่อาคารยิมเนเซียมซึ่งเปนสถานทีท่ี่ไม

เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากอาคารดงักลาวไมไดสรางมาเพื่อเปนหองเรียน ดังนั้น

สภาพหองเรียนจึงไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อุปกรณการสอน วัสดุอุปกรณครุภัณฑ        

ที่ใชในการเรียนการสอน หองเรียนมีแสงสวางไมเพียงพอและมีเสียงรบกวนจากภายนอกรบกวน

บรรยากาศในการเรียน ผูสอนตองปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับสภาพและขนาดของหองเรียน 

รวมถึงจํานวนผูเรียนที่มีจํานวนมาก ในขณะที่นักศึกษาชั้นปที่ 3  ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่อาคาร

บรรยายรวมซึ่งมีสภาพหองเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีส่ือและวัสดุอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงาน  จึงมีผลทําใหนกัศึกษาทั้งสองชั้นป   

มีความคิดเหน็ที่แตกตางกนั  ดงัที่อัจฉรา วัฒนาณรงค (2545: 9) กลาววาสถาบันอดุมศึกษาควรจัด

ปจจัยเกื้อหนนุเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ  มีอาคารสถานที ่ 

ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรยีนการสอน มหีองสมุด ตํารา หนงัสือ วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร ส่ือ    

การเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคนและเสาะแสวงหาความรูทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ และบราวน (สําเนาว ขจรศิลป. 2543: 16; อางองิจาก Brown, R.D. 1972) กลาววา

นักศึกษาที่เขาสูสถาบนัอุดมศึกษามีความแตกตางกนัหลายดานและความแตกตางนั้นมีผลโดยตรงตอ

ประสบการณที่นกัศึกษาไดรับจากสถาบนัอุดมศึกษา  ผลงานวิจยันีส้อดคลองกับณัฐพล  พุมชมุพล 

(2546 :73-74) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ พบวานกัศึกษาที่ศึกษาในระดับช้ันปที่ตางกันมทีัศนะตอ    

การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรม-ศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยรวม

แตกตางกนั ในดานวิธกีารสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพบวานสิิตชั้นปที ่2 มทีัศนะแตกตางจาก

นิสิตชั้นปที่ 3  และนิสิตชัน้ปที่ 3 มีทัศนะแตกตางจากนสิิตชั้นปที ่4  สวนดานสื่อและอุปกรณการสอน

พบวานิสิตชัน้ปที่ 2 มีทัศนะแตกตางจากนสิิตชั้นปที ่3 
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 สําหรับดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัด

และประเมินผลที่ไมพบความแตกตาง  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ไดกําหนดหลกัเกณฑเดียวกันไมวาจะเปนดานหลกัสูตรที่นักศึกษาทกุคนตองศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไป

ตาม ที่มหาวทิยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเองไดบางตาม  

ความสนใจและหนวยกิตทีห่ลักสูตรกําหนด  มหาวิทยาลัยมีการคัดเลอืกอาจารยผูสอนที่มีความรูและ

ประสบการณตรงกับลักษณะวิชาที่สอน  นักศึกษาไดรับการฝกทักษะและประสบการณในลักษณะ

เดียวกัน  มีการวัดและประเมินผลโดยใชเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  รวมถึงนักศึกษาทุกคน

สามารถรับทราบผลการเรียนดวยตนเองผานระบบอนิเทอรเนตตามเวลาที่มหาวทิยาลัยกาํหนดจงึทาํ

ใหนักศกึษามคีวามคิดเหน็ไมแตกตางกนั  ดังที่สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) กลาววานิสิตที่มีอายุอยูใน 

ชวงวัยรุนตอนปลาย คือชวงอายุ 17-22 ป เปนวัยที่ใกลเคียงกันจึงมีความคิดเห็น ความรูสึก  

ความรับผิดชอบ ความสนใจ ตลอดจนมวีฒุิภาวะทางอารมณคลายคลึงกนั  ผลงานวิจัยนี้สอดคลอง 

กับธวัลรัตน  พลเจริญ (2546: 93) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา

ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ พบวานิสิตที่ศึกษาชั้นปตางกนัมี

ทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาศิลปศึกษาไมแตกตางกนั 

    2.2 นักศึกษาที่ศกึษาอยูในกลุมสาขาวชิาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 

การสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โดยรวมและในแตละดาน

แตกตางกนั อยางมนียัสําคัญทางสถิติ ซึง่เปนไปตามสมมติฐานการวิจยัที่ตั้งไว ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก

ธรรมชาติของนักศึกษาแตละกลุมสาขาวิชามีคุณลักษณะและความถนัดแตกตางกนั บางกลุมสาขา 

วิชามีความถนัดทางการคิดวิเคราะห การคํานวณเกี่ยวกับตัวเลข  บางกลุมสาขาวิชามีความถนัดทาง

ภาษา  บางกลุมสาขามีความถนัดทางศลิปะ ดังนั้นนักศึกษาแตละกลุมสาขาวชิาจงึมีความสนใจใน

เร่ืองตางๆ แตกตางกัน แตหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนในรายวิชาเดียวกันหรือ

คลายคลึง  ทาํใหนักศึกษามีมุมมองตอสภาพการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ แตกตางกัน ดังที่

สภาการศึกษาอเมริกนั (สําเนาว ขจรศิลป. 2543: 16; อางอิงจาก American Council on Education.  

1949) กลาววานักศึกษามีความแตกตางกัน แตละคนมีเอกลักษณของตนเอง จึงควรปฏิบัติตอ

นักศกึษาตามลักษณะที่มีความแตกตางกนัและวัลลภา เทพหัสดิน (2530: 59-60) กลาววาองคประกอบ

ดานการเรียนการสอน ความรูของผูสอน บรรยากาศตอการเรียนการสอนจะเปนตัวสนับสนนุพฒันาการ

ของนักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้บุคลิกภาพและอุปนิสัยของนกัศึกษาแตละ

คณะมีสวนทําใหนักศกึษามคีวามคิดเหน็แตกตางกนั   นอกจากนี้  บางรายวิชามีการจัดการเรียน   

การสอนเปนกลุมยอยจะมีอาจารยผูสอนหลายคน อาจารยแตละทานยอมมีบุคลิกภาพ คุณลกัษณะ 

เทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและอุปกรณการสอน วิธีการวัดและ
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ประเมินผล การดูแลเอาใจใสนักศึกษาที่แตกตางกัน นักศึกษาแตละกลุมจึงไดรับความรูและ

ประสบการณตางๆ จากอาจารยผูสอนแตกตางกนั  รวมถึงสภาพหองเรียนแตละหองที่แตกตางกนั    

ซึ่งบางหองอาจอยูในสภาพที่สมบูรณ อุปกรณภายในหองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  บางหองอาจมี

อุปกรณบางอยางภายในหองเรียนอยูในสภาพชํารุด จงึสงผลใหนักศกึษามีความคดิเห็นที่แตกตางกนั

ออกไป  ดังที่วรรณี ลิมอักษร (2551: 6) กลาววาในทุกหองเรียนมีผูเรียนที่มีสติปญญาดี มีแรงจูงใจใน

การเรียนสงู อารมณมั่นคง ปรับตัวเขากับเพื่อนๆ ไดดี สุภาพเรียบรอย และมีความรับผิดชอบสูง และ

อาจมีผูเรียนทีไ่มมีลักษณะดงักลาวรวมชัน้เรียนอยูดวย นอกจากนัน้ผูเรียนแตละคนยังมาจากพืน้ฐาน

การเลี้ยงดู วฒันธรรม สังคมและศาสนาที่แตกตางกัน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้มีผลตอบคุลิกลักษณะของ

ผูเรียนทัง้ในดานความสนใจ ความตองการ และระดบัความมุงหวงั ดังนัน้ผูสอนจึงจําเปนตองหาวธิีการ

หลายวิธีเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ  สอดคลองผลงานวิจยัของกิง่แกว เอี่ยมแฉลม 

(2542: บทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะบรหิารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ตามทัศนะของนักศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร  

ดานผูสอน ดานวิธกีารสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวดั

และประเมินผล พบวานักศึกษาที่ศกึษาในสาขาวิชาตางกันมทีัศนะตอสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตบพิตรพมิุขมหาเมฆ โดยรวมและในแตละ

ดานแตกตางกัน 

    2.3 นักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยรวมและในแตละดานไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยให

ความสาํคัญกบันกัศึกษาทกุคนเทาเทยีมกนัไมวาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ระดบัปานกลาง 

หรือระดับตํ่า  โดยมหาวทิยาลัยมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการเรียนใหนักศกึษา   

ทุกคนทราบ  นักศึกษาทุกคนตองศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปตามโครงสรางและองคประกอบของหลกัสูตร

ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด อาจารยผูสอนใหความสําคญักับนักศึกษาแตละคนเทาเทียมกันโดยไมมี

การแบงแยกระดับความรูความสามารถ และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา ผูสอนตางมีความรู

ความสามารถและประสบการณในการสอนเชนเดียวกัน  นักศึกษาทุกคนมีโอกาสในการเขารวม

กิจกรรมเทาเทยีมกนั ไดฝกทกัษะประสบการณในลักษณะเดียวกนั ใชหองเรียน ส่ือและอุปกรณการ

เรียนตางๆ รวมกัน มีสภาพแวดลอมในการเรียนที่ใกลเคียงกนั มีการวดัและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน

เดียวกนั นักศกึษาทุกคนสามารถรับทราบผลการเรียนไดผานระบบอนิเทอรเนตตามเวลาที่มหาวทิยาลัย

กําหนด  รวมถึงนักศึกษาทกุคนมีสิทธิ์ในการประเมนิประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา 

จึงทาํใหนักศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงัที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 72-73) ได
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กลาวถึงกฎการเรียนรูดานการรับรู ดังนี้ กฎแหงความคลายคลึงเปนการวางหลักการรับรูในสิ่งที่

คลายคลึงกันเพื่อจะไดรูวาสามารถจัดเขากลุมเดียวกัน และกฎแหงความใกลชิด ถาส่ิงใดหรือ

สถานการณใดที่มีความใกลชิดกัน ผูเรียนมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงนั้นไวเปนแบบเดียวกันหรือเปน

หมวดหมูเดียวกัน  และทองเรียน อมรัชกุล (2525: 39) กลาววานิสิตเมือ่เขามาศึกษาในมหาวทิยาลัย

เพื่อความสําเร็จในเชิงวิชาการ มีความสนใจศึกษาหาควารู ความคิดตางๆ ทําใหนสิิตสามารถปรบัตัว

ใหเขากบัสภาพทางวิชาการและอาจารยผูสอนไดงาย ส่ิงเหลานี้สงผลใหนิสิตที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตางกนัมีการปรับตัวโดยรวมไมแตกตางกนั ผลงานวิจัยนีส้อดคลองกับสุพรรณี เพชระ (2552: 85) ที่

ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วทิยา

เขตพัทลุง พบวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของ      

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

เชนเดียวกับปยาภรณ ลักษมีพิเชษฐ (2547 : 85) ที่ศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีตอการเรียน

การสอนวิชาชพีครูของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนตางกนัมีความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนวิชาชพีครูของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม 

โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
จากผลการศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่มีตอการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ดานหลกัสตูร  จากผลการศึกษาพบวานักศกึษามีความคิดเหน็วาโดยรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นักศึกษาใหความเหน็และขอเสนอแนะเพิม่เติม

วาควรมีการปรับหลักสูตรเพื่อจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน ควรเพิ่มรายวิชาและให

ความสาํคัญกับวิชาในหมวดภาษาเพราะมีความสาํคัญตอการประกอบอาชีพ ควรมีรายวิชาให

นักศึกษาไดเลือกศึกษาเพิ่มข้ึน ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงควรมีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุง

หลักสูตรใหทนัสมัย สอดคลองกับความตองการของนกัศึกษา มีความหลากหลายและเปดโอกาสให

นักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจ นอกจากนี้ควรมีการจัดประชมุ สัมมนา ผูเกี่ยวของและผูสอนให

มีความรู ความเขาใจตรงกนัเกีย่วกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเพราะหลักสูตรเปนองคประกอบสําคัญ

ของการจัดการเรียนการสอน 
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2. ดานอาจารย จากผลการศึกษาพบวานกัศึกษามีความคิดเห็นวาโดยรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก  อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นักศึกษาใหความเหน็และขอเสนอแนะเพิม่เติม

วาแตละรายวิชามีนักศึกษาจํานวนมากเกินไปทาํใหอาจารยดูแลไมทั่วถึง  และอาจารยควรนํา

เทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางแรงจงูใจในการเรยีน ดงันัน้มหาวทิยาลัย

ควรกําหนดจาํนวนนกัศึกษาใหเหมาะสมกบัลักษณะเนื้อหาวิชา และควรมีการจัดอบรมสัมมนา ให

ความรูอาจารยเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อให

อาจารยนําไปใชเพิ่มทักษะในการสอนได 

3. ดานวิธกีารสอน จากผลการศึกษาพบวานักศกึษามีความคิดเหน็วาโดยรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นักศึกษาใหความเหน็และขอเสนอแนะเพิม่เติม

วาอาจารยควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความเขาใจในเนื้อหาไดอยางชัดเจนและควรจัดทํา

เอกสารการสอนใหเปนเลมทีส่มบูรณ  ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรสงเสรมิและสนับสนนุการจัดทาํตําราเรียน

และเอกสารประกอบการเรยีนการสอน รวมทัง้สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ทักษะ เทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลายและทนัสมัยกับปจจุบันและนาํมาปรับใชใหเหมาะสมกับผูเรียน

ตอไป 

4. ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน จากผลการศึกษาพบวานักศกึษามีความคดิเห็นวา

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นกัศึกษาใหความเหน็

และขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาอาจารยควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่กอใหเกิดประสบการณจริง เชน 

การศึกษาดูงาน  ดงันัน้มหาวิทยาลัยจงึควรสนับสนนุใหอาจารยมกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อฝกทักษะและประสบการณ จัดใหมกีารศึกษาดงูานนอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก

สถานการณจริง 

 5. ดานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณการสอน จากผลการศึกษาพบวานักศึกษามคีวาม

คิดเห็นวาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก  อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นักศึกษา 

ใหความเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรมีหนังสือประกอบการเรียนทีท่ันสมัยและเพียงพอตอ

ความตองการของนักศึกษาดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรสนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาหนงัสือ ตาํรา 

วารสารทางวชิาการที่ทนัสมัย รวมถึงคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลใหมีจํานวนเพียงพอกับความ

ตองการของผูเรียน 

6. ดานการวัดและประเมินผล จากผลการศึกษาพบวานกัศึกษามีความคิดเห็นวาโดยรวมมี

ความเหมาะสมในระดับมาก อยางไรก็ตามในแบบสอบถามปลายเปด นักศึกษาใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาอาจารยควรมีมาตรฐานในการตรวจขอสอบ มหีลักฐานการใหคะแนนและ

ตรวจสอบได ควรปรับเกณฑการวัดและประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ไปใหมีมาตรฐานเดียวกนั และมกีาร
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แจงผลการเรียนที่รวดเรว็ยิง่ขึ้นดังนัน้มหาวิทยาลัยควรกาํหนดมาตรฐานการใหคะแนนเพื่อใหผูสอน 

ทุกทานถือปฏิบัติ รวมถึงควรมีการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนเกี่ยวกับเกณฑการวัดและประเมินผล

ของการประเมินในแตละปการศึกษา เพือ่กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและชัดเจน 

นอกจากนี้ระบบการวัดและประเมินผลตองมีความยุตธิรรมและตรวจสอบได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาการประเมินคณุภาพบัณฑิตเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของหลกัสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไป เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาใหหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาของหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เนื่องจากแตละหมวดวิชามคีวามแตกตางกัน มีปญหาและขอจํากัดตางกนั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนวิชาศกึษาทั่วไปใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. ควรศึกษาเปรียบเทยีบการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปในมหาวิทยาลยัของรัฐและ

เอกชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมมาปรับใชกับหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

4. ควรศึกษาความคิดเหน็ของอาจารยที่มตีอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ตามบริบทของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปใหทนัสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ตามความคิดเห็นของนักศกึษา จาํแนกตามขนาดของผูเรียน    

6. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ตามความคิดเห็นของนักศกึษากลุมวิชาชพีและกลุมที่มใิชวิชาชพี 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1.  ชื่อ     อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู 

     สังกัด   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

2.  ชื่อ     อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

     สังกัด   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

3.  ชื่อ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ  สินธุประมา 

     สังกัด   คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาที่มีตอการจดัการเรียน

การสอนวิชาศกึษาทั่วไปในดานการจัดหลกัสูตร  ดานการจัดผูสอน  ดานวิธีการสอน  ดานการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน  และดานการวัดและ

ประเมินผล    ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนีจ้ะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและอาจารยในการนาํไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลัย

ใหเหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายที่กาํหนดและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี ้

     ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทั่วไป  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามรูปแบบของ ไลเคิรท  

และในสวนทายของขอคําถามแตละดานเปนคําถามปลายเปดสําหรับใหผูตอบแบบสอบถามแสดง

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามสภาพความเปนจริง  ตามความคิดเห็นของทานและ

โปรดตอบขอคําถามทุกขอ  จักเปนพระคณุยิ่ง 

 

 ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี ้

 

      นางสาวปทมาสน  บุญทรง 

     นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

               มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
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ตอนที่  1  สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาง [ ]  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

 

1. เพศ 

[  ]     ชาย   [  ]    หญิง 
2. คณะที่ศึกษา 

[  ]   คณะนิติศาสตร   [  ]   คณะแพทยศาสตร 
[  ]   คณะรัฐศาสตร   [  ]   คณะสหเวชศาสตร 
[  ]   คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  [  ]   คณะทนัตแพทยศาสตร 
[  ]   คณะศิลปศาสตร   [  ]   คณะพยาบาลศาสตร  

[  ]   คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน [  ]   คณะสาธารณสุขศาสตร 
[  ]   คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา [  ]   คณะวิศวกรรมศาสตร 
[  ]   คณะศิลปกรรมศาสตร   [  ]   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

[  ]   คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี [  ]   คณะเศรษฐศาสตร 
[  ]   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
3. ชั้นปทีท่านกาํลังศึกษาอยู 

[  ] ชั้นปที ่ 2 

[  ] ชั้นปที ่ 3 

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

[  ] คะแนนเฉลีย่สะสมนอยกวาหรือเทากับ 2.00 

[  ] คะแนนเฉลีย่สะสมระหวาง 2.01 – 3.00 

[  ] คะแนนเฉลีย่สะสมระหวาง 3.01 – 4.00 
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ตอนที่  2  ความคิดเหน็ทีม่ตีอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน  6  ดาน  คือ ดานหลักสตูร  

ดานอาจารย  ดานวธิีการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานอาคารสถานที่  ส่ือและ

อุปกรณการสอน  และดานการวัดและประเมินผล 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองทางขวามอืที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด   

เพียงขอเดียวเทานั้น   โดยพจิารณาจากคาน้าํหนักคะแนนดงันี ้

 คะแนน  5   หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยมากที่สุด 

 คะแนน  4   หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยมาก 

 คะแนน  3   หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยปานกลาง 

 คะแนน  2    หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยนอย 

 คะแนน  1 หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยนอยที่สุด 
 

ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร  
1. จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดไวอยางชัดเจน  
2. มีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและแผนการ

เรียนใหผูเรียนทราบ 
 

3. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนเขาใจถึงสถานภาพของ

ตัวบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับสภาพ แวดลอมทางธรรมชาติ  

สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

4. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนเขาใจถึงสถานภาพของ

ตัวบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับสภาพ 

แวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

5. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึง

ความสัมพันธเกี่ยวโยงของวิทยาการทั้งหลายในทางวิทยาศาสตร  

สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและภาษา 

 

6. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนะกวางขวาง

รอบตัว 
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ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
7. จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1   

ที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน  จํานวน  21 หนวยกิต  มีความ

เหมาะสม 

 

8. จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2  

ที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต มีความ

เหมาะสม 

 

9. จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดภาษา  

จํานวน  9 หนวยกิต มีความเหมาะสม 
 

10. จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวด

มนุษยศาสตร  จํานวน  3  หนวยกิต มีความเหมาะสม 
 

11. จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดสังคมศาสตร  

จํานวน  3  หนวยกิต มีความเหมาะสม 
 

12. จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในหมวดวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต  

มีความเหมาะสม 

 

13. เนื้อหาแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนหนวย   กิตของ

วิชานั้นๆ 
 

14. เนื้อหาแตละรายวิชามีความทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน  
15. เนื้อหาแตละรายวิชาสามารถนําไปประยุกตใชชีวิตประจําวันของ

ผูเรียนได 
 

16. เนื้อหาในแตละรายวิชาที่สอนเปนไปตามจุดมุงหมายของ

รายวิชานั้น 
 

17. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในแตละหมวดวิชามีรายวิชาที่

หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป.......................................................... 

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

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



 151

ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานอาจารย 
18. สัดสวนของผูสอนตอจํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาเหมาะสมกับ

ขนาดชั้นเรียน 

  

19. มีการจัดผูสอนที่มีความรูและประสบการณ ในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

มาสอนในแตละรายวิชา 
  

20. ผูสอนมีความรูตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอนในแตละรายวิชา   
21. ผูสอนมีทักษะในการถายทอดความรูแกผูเรียนตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่

สอน 
  

22. ผูสอนมีทักษะและวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนสนใจ   
23. ผูสอนสามารถจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดเหมาะสมและดําเนินการสอน

ตามลําดับที่จัดไว 
  

24. ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแตละรายวิชา   
25. ผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในการจัดการเรียน

การสอน 
  

26. ผูสอนวางแผนการสอนและกําหนดหัวขอการเรียนอยางมีระบบ   
27. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น   
28. ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน   
29. ผูสอนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียน   

  

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานอาจารยผูสอนวิชาศกึษาทั่วไป…............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานวิธีการสอน   
30. ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาใหผูเรียนทราบกอน

สอน 
  

31. มีการจัดทําเอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน   
32. มีการใชวิธีการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของเนื้อหาวิชาที่สอน   
33. เทคนิคและวิธีการสอนในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม   
34. เทคนิคและวิธีการสอนในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม   
35. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน   
36. มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห   
37. มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
  

38. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกศึกษาคนควาตามหัวขอที่สนใจภายในขอบขาย

ของเนื้อหาวิชาที่กําหนด 
  

39. มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง   

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานวิธีการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป..…………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
40. กิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกหองเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรู

และประสบการณตรง 
  

41. ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
42. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

ในแตละรายวิชา 
  

43. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสนองความตองการของ

ผูเรียน 
  

44. กิจรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน   
45. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานรวมกับ

ผูอื่น 
  

46. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วิเคราะห 

เพื่อแสวงหาคําตอบหรือสรางองคความรูดวยตนเอง 
  

47. มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชานั้น   
48. มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูและประสบการณมาบรรยายพิเศษ

ไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
  

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานอาคารสถานที่  ส่ือและอุปกรณการสอน   
49. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละรายวิชา   
50. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ   
51. หองเรียนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและการถายเทอากาศดี   
52. หองเรียนมีระบบการเก็บเสียงที่ดีปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก   
53. อุปกรณครุภัณฑภายในหองเรียน เชน กระดาน  ปากกา  เครื่องขยายเสียง  

คอมพิวเตอร  เครื่องฉายสไลด มีเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  

54. หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการที่ใชในการศึกษาคนควาในแตละรายวิชาใน

หอสมุดเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
  

55. ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนที่นํามาใชในการเรียนการสอนเหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชา 
  

56. หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการที่ใชในการศึกษาคนควาในแตละรายวิชามี

ความทันสมัย 
  

57. ส่ือและอุปกรณการสอนในแตละรายวิชามีความทันสมัย   
58. จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลเพียงพอกับจํานวนผูเรียน   

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานอาคารสถานที ่ส่ือและอุปกรณการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดเห็นที่มีตอ 
การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
ดานการวัดและประเมินผล   
59. มีการชี้แจงเกณฑการใหคะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน

ทราบ 
  

60. เกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชามีความชัดเจน   
61. วิธีการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรูในรายวิชานั้น 
  

62. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน   
63. มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใชขอสอบแบบอัตนัยเพื่อวัดการคิด

วิเคราะหของผูเรียน 
  

64. มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใชขอสอบแบบปรนัยเพื่อความ

ครอบคลุมตามเนื้อหาวิชา 
  

65. ขอสอบที่ใชวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาสามารถวัดความรู 

ความสามารถของผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงค 
  

66. มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามลักษณะ

ของเนื้อหารายวิชา 
  

67. ปริมาณขอของขอสอบในแตละรายวิชาเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดใหใน

การสอบ 
  

68. มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา   
69. มีหลักฐานการใหคะแนนและเกณฑการวัดและประเมินผลที่ตรวจสอบ

ได 
  

70. มีการแจงผลการวัดและประเมินผลการเรียนใหผูเรียนทราบ   
71. มีการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชประโยชน  เชน จัดสอนเสริม   

การปรับปรุงการเรียนการสอน 
  

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ดานการวดัและประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

และคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม 
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1. คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .96 

2. คาอํานาจจาํแนก (t)  ของแบบสอบถามรายขอ 

 

ขอที่ t ขอที่ t ขอที่ t 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ดานหลักสูตร 

4.467 

2.126 

2.467 

3.667 

2.733 

1.856 

3.261 

3.741 

3.710 

3.399 

4.328 

3.108 

2.887 

3.509 

3.552 

4.431 

4.431 

ดานอาจารย 

1.828 

3.667 

2.857 

3.606 

3.026 

2.590 

5.084 

4.497 

 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

 

 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

ดานอาจารย (ตอ) 

3.917 

4.372 

5.572 

6.188 

ดานวิธีการสอน 

3.947 

2.797 

5.084 

9.115 

5.152 

2.126 

4.759 

5.572 

6.497 

6.490 

ดานการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

3.741 

2.772 

2.733 

3.015 

4.409 

3.005 

2.984 

2.630 

2.914 

 

 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

ดานอาคารสถานที่ 

ส่ือและอุปกรณการสอน 

2.187 

4.328 

1.856 

2.981 

3.885 

3.172 

4.192 

5.090 

4.917 

3.029 

ดานการวัดและ 

ประเมินผล 

3.606 

4.192 

3.249 

3.294 

3.762 

4.068 

4.178 

5.088 

3.249 

4.947 

5.482 

5.866 

3.172 
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