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The purposes of this study were to investigate and to compare the opinions of
students toward teaching and learning in general education of bachelor degree program at
Mahidol University in four aspects : management, curriculum, teaching method and teaching
and learning activity and measurement and evaluation in overall and each aspect classified
by gender, class level,and major field of study. The samples were 700 undergraduate
students in the academic year of 2009. The instrument used for data collection was a five
point rating scale questionnaire with 53 items, and the reliability was .99. 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 teaching and learning in general education of bachelor
degree program at Mahidol University in overall and each aspect at a high level.
2. There was no significant difference between the opinions of male and female
students toward teaching and learning in general education of bachelor degree program at
Mahidol University in overall and each aspect.
3. There was no significant difference between the opinions of the first year and
the second year students toward teaching and learning in general education of bachelor
degree program at Mahidol University in overall and each aspect.
4. There was no significant difference among the opinions of the students with
different major field of study toward teaching and learning in general education of bachelor
degree program at Mahidol University in overall and each aspect .

ปริญญานิพนธ
เรื่อง
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ของ
จันทิพร ยะบุญวัน
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
....................................................................... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
วันที่
เดือน พฤษภาคม 2554
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

คณะกรรมการสอบปากเปลา

............................................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค)

........................................................... ประธาน
(อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ)

............................................................ กรรมการ ......................................................... กรรมการ
(อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู)
(รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค)
......................................................... กรรมการ
(อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู)
......................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี)

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย
ดร. จารุวรรณ สกุลคู กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทีท่ านทั้งหลายไดสละเวลาอันมีคาเพื่อให
คําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนในการทํางานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้
นอกจากนี้ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ และ
รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปลาที่ให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนันทา วิบูลยจันทร และ ดร. สมชาติ พนาเกษม
ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดทํางานวิจัยนี้สําเร็จเรียบรอย ขอขอบคุณพี่ ๆ นอง ๆ ชาวมหิดลทุกทานที่ให
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ และขอขอบคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการอุดมศึกษาทุกทานที่ไดใหความ
รู อันจะ
นําไปใชประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นตอไป และขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่ไมสามารถกลาวได
ทั้งหมดที่ไดใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา
ทายสุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมเลี้ยงดูและ
ครอบครัวที่เปน
กําลังใจอันสําคัญยิ่งในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ คุณคาของปริญญานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบ
เปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณที่เคารพรักทุกทาน

จันทิพร ยะบุญวัน

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา................................................................................................................
ภูมิหลัง.............................................................................................................
ความมุงหมายของการวิจัย ................................................................................
ความสําคัญของการวิจัย....................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย.........................................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ..............................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย......................................................................................

หนา
1
1
5
5
5
6
7

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ.......................................................................
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป................................................................
ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป..................................................................
ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป.................................................................
แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป……………………………………………………………….…..............
ดานการบริหารจัดการ................................................................................
ดานหลักสูตร............................................................................... ..............
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน...................................................
ดานการวัดผลและประเมินผล......................................................................
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล.....................................................................................

8
8
8
9

3 วิธีดําเนินการวิจัย.............................................................................................
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง.................................................
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ......................................................................

11
11
15
19
20
24

31
31
32

สารบัญ (ตอ)
บทที่ หนา
3 (ตอ)
การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………………
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ……….............................................
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล..........................................................................

34
34
35

4 การวิเคราะหขอมูล.............................................................. .............................
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล..................................................................
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล.........................................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล.......................................................................................

36
36
36
37

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ...............................................................
ความมุงหมายของการวิจัย.................................................................................
วิธีดําเนินการวิจัย................................................................. .............................
การวิเคราะหขอมูล...........................................................................................
สรุปผลการวิจัย.................................................................... ............................
การอภิปรายผล................................................................................................
ขอเสนอแนะ.....................................................................................................

54
54
54
54
55
55
60

บรรณานุกรม.................................................................................................. ...............

62

ภาคผนวก................................................................................................................. .....
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย...............................................................
ภาคผนวก ข รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและหนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบสอบถาม...................................................................................................
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ...................
ภาคผนวก ง คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ
ของแบบสอบถาม........................................................................................... ..

69
70

ประวัติยอผูวิจัย.......................................................................................... ....................

77
81
84
86

บัญชีตาราง
ตาราง
หนา
1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมสาขาวิช.า........................................ 31
2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา............................... 37
3 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและ
ในแตละดาน....................................................................................................... .... 38
4 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการบริหารจัดการ เปนรายขอ .......................................................................... 39
5 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานหลักสูตร เปนรายขอ....…………….................................................................. 41
6 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน เปนรายขอ ........................................... 42
7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการวัดผลและประเมินผล เปนรายขอ................................................................ 43
8 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ................................................................ 45
9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชั้นป ............................................................... 46
10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม
และในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา............................................................... 47
11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนก
ตามเพศ................................................................................................................. 48

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
หนา
12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนก
ตามชั้นป........................................................................... ..................................... 49
13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน
จําแนกตาม กลุมสาขาวิชา.................................................................. .................... 50
14 ความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ
ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและ
51
ประเมินผลการศึกษา จากแบบสอบถามปลายเปด...................................................

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนและประเทศเพื่อใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรทําให
คนในสังคมกาวไมทันการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดีเทาที่ควรดังนั้น การศึกษา

จึงเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาสังคมเพราะชวยพัฒนาคนในสังคมใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีสติปญญาและเปนเครื่องมือเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาเปนเสมือน
เครื่องมือที่ใชเพื่อชวยสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเกิดการพัฒนาอยางครบถวนทั้งในดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา กลาวคือในการพัฒนาความรู ความเขาใจในวิชาการตาง ๆ การพัฒนาการ
ใชความคิดและสติปญญาของประชาชน การปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของประชาชนใหอยูในวิถีทาง
ที่ถูกที่ควร การสรางทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองเอื้อตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติและการสราง
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตของผูเรียน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543: 21) นอกจากนี้
การจัดการศึกษาในแตละระดับมีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจุดมุงหมายสําคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ทีม่ ีความรอบรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆออกมารับใชสังคม(กระทรวงศึกษาธิการ.
2548: 21กุมภาพันธ). จากจุดมุงหมายดังกลาวการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษา
ชั้นสูงที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูรู และนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต สรางสรรค
สิ่งใหม ๆ เพื่อนําผลไปสูการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจและความรับผิดชอบ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อถายทอดความรู การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และมี
ภารกิจในการสรางคนใหเปนบัณฑิต เปนปญญาชนของชาติเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ดังคําวาการศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ จึงถือวาเปนหนาที่ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545: 93) ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปน วิชาที่มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่นและ
สังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิต และ ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
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สาระของกลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร
ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ เปน
วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และปฏิบัติงานได สวนหมวดวิชาเลือกเสรีเปน วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 33)
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแตกตางกันไปและมีการ
พัฒนารูปแบบในการจัดวิชาศึกษาทั่วไปกันมากขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายวิชาศึกษาทั่วไปจาก
สภาพปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปญหาภายนอกของสังคมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งความสําคัญของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 15-19) กลาววามีจุดมุงหมายพัฒนาคนใหเปนคนที่มี
พื้นฐาน ความเปนมนุษยที่ดีมีความปราดเปรื่อง เปนคนมีปญญา เปนคนดีมีคุณธรรม ซึ่งคนที่ดีจริง ๆ
มีศัพทเดิมเรียกวา บัณฑิต การศึกษาในหมวดนี้ก็คือ พัฒนามนุษยใหเปนบัณฑิต พัฒนาความเปน
มนุษยของผูนั้นใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จากประวัติการจัดการศึกษายุคโบราณ เชน กรีก มีการแบง
วิชาตาง ๆ เปน 2 ประเภทใหญ คือ วิชาเสรีชนและวิชาสําหรับขาทาส วิชาสําหรับเสรีชนสรางคนให
เปนคนเสรี เปนคนที่เปนหลักของสังคม มุงสรางความดีงามล้ําเลิศทางปญญาและทางศีลธรรม
ยกระดับจิตใจและปญญา ประกอบดวยวิชาปรัชญา วิชาภาษา เชน การพูด การสื่อสาร การแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งวิชาการทางดานการปกครอง เปนตน สวนวิชาสําหรับขาทาสเปนวิชาฝมือและ
แรงงานหากเปรียบเทียบการจัดการศึกษาในปจจุบันวิชาเฉพาะ จัดเปนวิชาสําหรับขาทาสในอดีต
แตปจจุบันวิชาเฉพาะเปนวิชาที่สรางความรูความสามารถหรือเครื่องมือใหคนนําไปใชแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการของสังคมสถาบันการศึกษาตองเอาวิชาเหลานี้มารวมไวในคนเดียวกันใหได
ตองทําใหคนมีความพรอมทั้งความเปนบัณฑิตและมีเครื่องมือที่ดีมีประสิทธิภาพ เมื่อบัณฑิตมี
เครื่องมือและความสามารถที่จะใชเครื่องมือนั้นไปปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ สรางสรรคสังคม
สรางความเจริญกาวหนาใหประเทศชาติจึงเปน ภาระหนาที่ของสถาบันการศึกษาที่จะตองสรางบัณฑิต
ใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ มีความรูคูคุณธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทยและ
สาขาวิชาตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ เขตบางกอกนอย
เขตราชเทวี และตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม นักศึกษาทั้งหมดไมไดอยูบริเวณเดียวกันคงมี
เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1ที่จะตองศึกษาวิชาพื้นฐานรวมกันกอน 1 ป ตอจากนั้นจะไปศึกษาตอยัง
คณะที่ตนสังกัด ดังนั้นนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดมีโอกาสเรียนรวมกัน ใชชีวิตรวมกันและทํางานรวมกัน
มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นความสําคัญวาการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ สามารถนําความรู ความสามารถเชิงวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะไปใชเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางทั้งตอตนเอง ผูอื่นและสวนรวม จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อป พ.ศ. 2545 และคณะอนุกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3
เมื่อป พ.ศ. 2548 เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรีใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสรางหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น
เฉพาะ และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
ไดมีการดําเนินการมาเปนลําดับ กระทั่งป 2550 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเกี่ยวกับ
การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยใหทุกหลักสูตรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกหลักสูตรเรียนรวมกัน
16 หนวยกิต
(ยกเวนหลักสูตรนานาชาติและวิทยาลัยดุริยางคศิลป) ประกอบดวย 1) กลุมวิชาแกน 7 หนวยกิต
มี 3 รายวิชา ไดแก มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย 2 หนวยกิต มมศท 102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย 3 หนวย กิต และ มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย 2 หนวยกิต 2)กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต มี 7 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ 6 วิชา ๆ ละ
3 หนวยกิตที่ทุกคนตองเรียน 6 หนวยกิต(2 รายวิชา) และวิชาภาษาไทย 1 วิชา (3 หนวยกิต)
3)รายวิชาที่หลักสูตรพิจารณากําหนดไมนอยกวา 14 หนวยกิต แตละหลักสูตรสามารถจัดสราง
รายวิชาเอง หรือเลือกจากวิชาที่คณะ สถาบันอื่นจัดสราง หรือกําหนดสัดสวนจํานวนหนวยกิตใน
รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะที่มีสาระบูรณาการไดตามหมวดศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ สามารถจัดให
นักศึกษาเรียนในชั้นปใดก็ได หลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหเริ่มใช ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
และจากการสัมภาษณรองอธิการบดีฝายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (สุนันทา วิบูลยจันทร. 2552)
ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปวามีวัตถุประสงคที่นาสนใจ คือ
การพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน ทั้งดานจิตใจ ดานรางกาย และดานสังคม
เนื่องจากนักศึกษาที่เขามาศึกษามีความแตกตางกันในพื้นฐานการดํารงชีวิต พื้นฐานดานจิตใจ
พื้นฐานทางอารมณและเปาหมายชีวิตที่จะเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ประเด็นปญหา คือ การจัดอยางไร
ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ตองการใหนักศึกษาจบเปนบัณฑิตที่สมบูรณ
ดังนั้นมหาวิทยาลัยไดมีการระดมสมอง ระดมอาจารยสาขาตาง ๆ รวมกันใหความเห็นในการจัด
การเรียนการสอน รูปแบบที่จัด และไดที่ปรึกษา คือ พระพรหมคุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ
ที่มีผลงานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ เปนการจุดประกายใหการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนที่ยอมรับ
จากการศึกษาและการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สุนันทา วิบูลยจันทร ; อาจภูริช นอมเนียน; เอกพจน แชมเกษม; และคนอื่นๆ.
2552 : สัมภาษณ ) พบประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
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ดานการบริหารจัดการ พบวาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาจํานวนมากนั้น
ตองใชผูสอนจํานวนมาก ตองการสถานที่ หองเรียนจํานวนมากซึ่งบางครั้งไมเพียงพอเนื่องจาก
ตารางสอนตรงกัน อุปกรณมีพอควรแตบางหองขาดความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย
ภาพ LCD Projector สื่อและอุปกรณที่ใชมีนอย เชน ไมโครโฟน หองเรียนไกลทําใหการเรียนวิชา
ที่ตอเนื่องกันมีผลใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนสาย สภาพหองเรียนขนาดใหญมีผลทําใหนักศึกษาขาด
ความสนใจ ไมกระตือรือรนเทาที่ควร เกิดปญหาดานประสิทธิภาพการสอน ในรายวิชาที่กําหนดให
นักศึกษาทุกคนตองเรียนซึ่งมีจํานวนผูเรียนมากกวา3,000 คน เชน วิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนามนุษย วิชา มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย และ วิชา มมศท 103
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย สงผลใหความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนมีนอย รวมทั้ง
การการระดมผูรวมสอนจากหลายคณะผูรวมสอนไมสามารถอยูประจํากลุมเรียนไดตลอดอยางตอเนื่อง
เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก
ดานหลักสูตร พบวา เนื้อหาที่สอนมีจํานวนมากเนื่องจากผูเรียนเขาใจวาผูสอนตองการ
ถายทอดความรู ประสบการณใหรูกวาง รูลึก เนนผูเรียนใหรูจักวิธีบูรณาการความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตแตทําใหนักศึกษาเกิดความเมื่อยลาเนื่องจากระยะเวลาเรียนยาวนาน นอกจากนี้
นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากเนื้อหา
เปนเรื่องที่นักศึกษาคิดวางาย และทราบดีแลว โดยไมไดคํานึงถึงประโยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
และการดํารงชีวิต บางคนจะมุงเรียนหมวดวิชาเฉพาะหรือ วิชาชีพ เพราะเห็นวามีความสําคัญและ
จําเปนในการประกอบอาชีพมากกวา อีกประเด็นหนึ่ง คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนเนนวิธีการคิด
และการแกปญหาจากสภาพในโลก ปจจุบันมากกวาการเนนเนื้อหาที่มากไปทําใหขาดความสนใจ
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาผูสอนตองมีคุณวุฒิ ความสามารถและทักษะที่จะโนมนาวใหผูเรียนเรียนรู ทักษะ
นอกเหนือจากการบรรยายเนื้อหา นักศึกษาตองการแสวงหาความรูดวยตนเองและมีเวลาศึกษา
คนควา ฝกฝนวิธีการคิดและการแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ การเรียนการสอนแบบบรรยายที่ใช
เวลายาวนานมีผลใหสมาธิและความสนใจของนักศึกษาลดลง วิธีสอนของผูสอนบางทานไมนาสนใจ
นอกจากนี้ การสรางมาตรฐานในการสอน มาตรฐานในการใหคะแนน การสรางคูมือการสอน
การประชุมกลุม และการสรางความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนเพื่อการประสานงานอยางตอเนื่อง
ทําใหมหาวิทยาลัยมีคาใชจายในเรื่องดังกลาวสูง การจัดกิจกรรมกลุม การแบงกลุมนักศึกษาที่เรียน
กลุมขนาดใหญทําใหไมไดผลเทาที่ควรผูสอนไมสามารถดูแลไดทั่วถึง การกระจายการทํางานไมคอย
ทั่วถึง นักศึกษามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นนอย บางคนไมเขารวมกิจกรรม
เนื่องจากไมอยากไปศึกษาคนควา มีภาระเกี่ยวกับการเรียน และการทํารายงานมาก การจัดกิจกรรม
กลุมที่มีสมาชิกจากนักศึกษาหลายสาขาวิชาที่มีเวลาเรียนตางกันทําใหการนัดหมายเวลาทํากิจกรรม
กลุมคอนขางมีปญหา
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ดานการวัดผลและประเมินผล พบวารายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก
จําเปนตองใชขอสอบแบบปรนัยซึ่งนักศึกษาเห็นวาเปนการวัดเฉพาะความรูความจําทําใหนักศึกษา
ไมไดใชความคิดวิเคราะหในการตอบขอสอบ นอกจากนี้การทําโครงการแลวนําเสนอหนาชั้น เรียน
นักศึกษามีความเห็นวาวัดความรูผูเรียนไดเพียงบางสวนเทานั้นไมสามารถวัดความรูผูเรียนได
ทั้งหมดทุกคน และนักศึกษาเห็นวาเกณฑการใหคะแนนไมยุติธรรม
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปหลังจากมีการปรับปรุงหลักสูตร
มาระยะหนึ่งแลว ในดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อประโยชนในการนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร
อาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล
2 . เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปโดยรวมและในแตละดานจําแนกตาม เพศ ชั้นป และกลุมสาขาวิชา

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารยและผูเกี่ยวของโดยสามารถนํา
ขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปการศึกษา 2553 ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 จํานวน 5,044 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 นักศึกษา จําแนก ดังนี้
1.1.1 เพศ จําแนกเปน ชายและหญิง
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1.1.2 ชั้นป จําแนกเปน ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2
1.1.3 กลุมสาขาวิชา จําแนกเปนกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ
2.1 ดานการบริหารจัดการ
2.2 ดานหลักสูตร
2.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล

นิยามศัพทเฉพาะ

1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึกของแตละบุคคล ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยการพูด การเขียน และมีพื้นความรู ประสบการณ สิ่งแวดลอม และอารมณเปนสวนประกอบใน
การแสดงความคิดเห็น ที่สามารถแสดงออกมาในลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบ หรืไม
อ ชอบ
สัมผัสไมไดแตรูสึกได ในการวิจัยนี้ หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลวาเหมาะสมมากนอย
เพียงใด แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานการบริหารจัดการ ในการวิจัยนี้ หมายถึง การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการหรือหนวยงาน คณะ ภาควิชา ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การจัดผูสอน
การใหความสะดวกตางๆ ทางดานวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
เชน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตํารา โสตทัศนูปกรณ อาคารเรียน หองเรียนหองสมุด
ที่เปนปจจัยเกื้อหนุน
1.2 ดานหลักสูตร ในการวิจัยนี้ หมายถึง การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก การจัดทําเอกสารหลักสูตร การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร การจัด
เนื้อหารายวิชา การปรับปรุงหลักสูตร การติดตามผลการใชหลักสูตร คูมือหลักสูตร
1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ในการวิจัยนี้ หมายถึง วิธีการ
หรือพฤติกรรมการสอนที่ผูสอนนํามาใชดําเนินการในการเรียนการสอน โดยผูสอนถายทอดความรู
ทักษะ ประสบการณ และเจตคติจากหลักสูตรไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดแก
การเลือกใชวิธีสอนที่เหมาะสม การสอนกลุมยอย และการสอนกลุมใหญ การจัดประสบการณตางๆ
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา การทํา
โครงงาน การศึกษาดูงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ฝกทักษะในการปฏิบัติ
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ในการวิจัยนี้ หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับ
การกําหนดเกณฑ การวัดและประเมินผล การใชระบบการวัดและประเมินผล กระบวนการที่จะ
ตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนวาไดชวยใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายหรือไม เปนวิธีการที่
ผูสอนใชในการวัดและประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตัวชี้ใหเห็นขอบกพรอง จุดออน
จุดแข็งของการเรียนการสอน
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2. วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนองคประกอบที่สําคัญ
และจําเปนของหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาตางๆ ใน 4 กลุม คือ กลุมวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตองศึกษา จํานวน 30 หนวยกิต ซึ่งในการวิจัยนี้ หมายถึงวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยมหิดลไดปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
3. นักศึกษา ในการวิจัยนี้ หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล
ในปการศึกษา 2553 ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษาเรียนในปที่ 1 และปที่ 2 เปนสวนใหญ
4. กลุมสาขาวิชา ในการวิจัยนี้ หมายถึง สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล แบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา คือ 1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะกายภาพบําบัด และวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 3) กลุมวิชาสังคมศาสตรไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะศิลปศาสตร

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
2. นักศึกษาชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
3. นักศึกษากลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
มีเนื้อหาสาระชึ่งครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป
- ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป
- ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป
2. แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
- ดานการบริหารจัดการ
- ดานหลักสูตร
- ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
- ดานการวัดผลและประเมินผล
3. การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล
- ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
- การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป
ไดมีผูใหความหมายของวิชาศึกษาทั่วไปไวหลากหลาย ดังนี้
วิจิตร ศรีสอาน (2518: 79) ไดใหความหมายของวิชาศึกษาทั่วไปวา หมายถึง การศึกษา
ทั่วไปที่จําเปนสําหรับทุกคน เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนพลเมืองดี เปนผูมีความรู และมี
คุณธรรม และ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2537: 1) กลาวถึง วิชาศึกษาทั่วไปวาเปนการศึกษาลักษณะ
กวางมิไดเจาะลึกในเนื้อหาโดยตรงแตเปนการศึกษาเพื่อการปรับตัวใหเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีโลกทัศน และวิสัยทัศนที่กวางไกลออกไปมากกวา การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ อีกทั้งเปน
การศึกษาเพื่อเสริมสราง และปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกผูเรียนเพื่อความเปนบัณฑิต
นอกจากนี้ วิทย วิศทเวทย (2542: 2) ไดสรุปไววา วิชาศึกษาทั่วไปมีมาตั้งแตประเทศไทย
เริ่มมีแผนการศึกษา โดยใชคําวา สามัญศึกษา และ วิสามัญศึกษา สามัญศึกษา คือ วิชาความรูที่
คนทั่วไปควรจะมี สวนวิสามัญศึกษา เปนความรูเฉพาะที่จะนําไปประกอบอาชีพ วิชาศึกษาทั่วไป
คือวิชาความรูที่ทุกคนควรจะมีไมวาจะประกอบอาชีพ หรือทํางานดานใดก็ตาม
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สําหรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา. 2548:
8-11) ได ใหความหมาย วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรูสามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
เลฟวิน (ไพฑูรย สินลารัตน. 2549: 5; อางอิงจาก Levine. 1979) ใหความหมายวิชา
ศึกษาทั่วไปวาเปนวิชาพื้นฐานกอนที่จะเรียนวิชาเฉพาะ เชน เรียนวิชาที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น
คําใหมที่ใชกันมากในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หมายถึง การศึกษาที่จําเปนสําหรับทุกคน
เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเปนพลเมืองดี ความหมาย ในเชิงของการพัฒนาสติปญญา
ความรูสึกนึกคิด นิยามในความหมายของการเปนคนดี คนที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง นิยามในเชิง
ความสามารถในการที่จะรูจัก เขาใจสังคม แกปญหาสังคม
สรุปไดวา วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่อยูในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปนวิชาที่มพุง ัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรตๆางที่หลากหลาย
นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพของตนเอง และมองเห็นความสัมพันธของศาสตรในแตละสาขาโดยจัด
เนื้อหาครอบคลุมรายวิชา 4 กลุม คือ กลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนตอการผลิต
บัณฑิตใหจบเปนบัณฑิตที่สมบูรณ โดยมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในสาขาวิชาตาง ๆ อยาง
กวางขวาง และเปนวิชาที่สรางคนใหเปนคนดี มีวิถีชีวิตที่มีความเกง มีความสามารถ มีความสุข และ
เปนผูมีคุณคาในสังคม ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองปฏิรูปสาขาวิชาศึกษาทั่วไปใหมีบทบาทสําคัญ
ในการทําหนาที่ ทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ไดจัดสัมมนาเรื่องดังกลาวและไดสรุปแนวคิดและความจําเปนที่ตองจัดการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาไว ดังนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
.
2540: 28-32)
1. สังคมไทยกําลังวิกฤตดวยการทําลายตัวเองสิ่งที่จะพิชิตได คือ คนดีมีคุณภาพ
นายแพทยประเวศ วะสี และดร.ลิขิต ธีรเวคิน กลาววาประเทศไทยอยูในวิกฤตการณของการทําลาย
ตนเอง สามวิกฤตการณที่ประเทศไทยผานมาแลว คือ ครั้งแรกการเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกขาศึก
ครั้งที่สอง การเผชิญการลาอาณานิคม ครั้งที่สามกับขบวนการกอการรายคอมมิวนิสต วิกฤตการณ
ครั้งนี้เปนครั้งที่สี่ คือ วิกฤตการณทําลายตนเอง อันเกิดจากการขาดคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมมีวใน
ินัย
ตนเองและสังคมที่เดนชัดยิ่งขึ้นทุกวัน จะยุติเรื่องดังกลาวไดดวยคนที่มีคุณธรรมเทานั้น วิชาศึกษา
ทั่วไปจะทําหนาที่ สรางคนดี มีวินัย มีปญญา มีความสามารถ รอบรู มองไกล ใฝคุณธรรม และ
รับผิดชอบในการทําประโยชนใหกับสังคม
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2. สังคมไทยขาดผูนําและบุคลตนแบบที่ดสัี งคมไทยตองการผูนําอยางเรงดวนในทุกระดับชั้น
หากประเทศไทยสามารถสั่งสมและปลูกฝงมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมใหเปนจริงก็จะเห็น
ความเจริญของประเทศชาติในทุก ๆ ดาน
3. ปญหาคอรัปชั่นและระบบการเมืองลมเหลว วิกฤตทางระบบการเมืองจากการที่มี
นักการเมืองทุจริตเขาสภาดวยอํานาจทางการเงินและวิธีการที่ไมสุจริตจึงเปนสัญญาณอันตราย
ที่มีในขณะนี้ ดังนั้นการเตรียมความรูวิชาศึกษาทั่วไปที่จะสรางใหเปนคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม
มีความสุจริต จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ถาประเทศชาติตองการนักการเมืองที่มีคุณภาพ ระบบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จักตองมีคุณภาพสูงสุด ในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีการเรียนการสอน
ที่ถูกตองในการสรางบุคลิกของบุคคลใหเปนผูนําที่สุจริต มีคุณธรรม และมีวินัยในตนเองเพื่อสราง
อุดมการณของชาติที่มั่นคง
4. ปญหาวิกฤตการณครอบครัวและครอบครัวสัมพันธ กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ครอบครัวใหญไปครอบครัวเล็ก และความกดดันในดานการทํางาน ทํามาหากิน และการสังคม ทําให
สภาพของครอบครัวมีเวลาใหกันและกันนอย มีการหยารางของคนในเมืองอัตราสูงขึ้น คนในชนบท
อยูกับลูกนอยลงเพราะไปทํามาหากินในเมือง ลูกถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลอื่นขาดการอบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม มีปญหาตาง ๆ มหาวิทยาลัยเปนที่รวมของหนุมสาวที่จะเปนครอบครัวในรุนถัดไป การให
การศึกษาในเรื่องครอบครัวสัมพันธและพัฒนาการครอบครัวมีนอยมาก นิสัยขาดคําแนะนํา ทําใหเกิด
ปญหาวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความสําคัญอยางมากที่จะมีบทบาทในดานใหความรูทางดานครอบครัว
สัมพันธและพัฒนาการครอบครัวแกนิสิตทุกคน
5. การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตคนไทย คนไทยยุคโลกาภิวัตนจะตองมี
ความรูในการปรับตัวอยางเหมาะสมและฉลาด ไมเปนทาสวัตถุนิยมและคานิยมที่ผิด ปจจุบันวิถีชีวิต
คนไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สิ่งที่ตามมาคือความไมเปนระเบียบ
มีมลพิษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและการแขงขันแยงชิง ความสะดวก ขาดการเอื้อ
อาทรตอกัน ในอนาคตฐานเศรษฐกิจประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
(Resource Based Economy) เปนฐานความรู (Knowledge Based Economy) การสรางคนรุนใหม
จึงตองสรางใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ สามารถรับความรูไดอยาง
สะดวกจากสารสนเทศ ดังนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนองคความรูดานการศึกษาทั่วไปที่มี
ความจําเปนและสําคัญที่สุดหมวดหนึ่ง
6. การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเงื่อนไขใหมใหศึกษาทั่วไป
ตองสรางพื้นฐานความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมในการดํารงชีวิตประจําวันและการ
ดําเนินงานในสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบ เมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปและมีเทคโนโลยีตาง ๆ
เขามามากมายทําใหคนเราตองรูจักการรักษาสภาพแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ไปพรอม ๆ กันเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาประเทศ
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นอกจากนี้ พนม พงษไพบูลย (2535: 9-10) ไดสรุปเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของบัณฑิต
ที่สมบูรณไว 2 ประการคือ
1. สาเหตุเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งที่โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณแต
มหาวิทยาลัยหลายแหงกลับสรางหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียน
วิชาชีพ หรือวิชาเอกเพื่อใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยไมมีการบูรณาการหลักสูตร
2. สาเหตุเกี่ยวกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มีสาเหตุดังนี้ คือ อาจารยไมไดรับการฝกสอน
จึงทําใหอาจารยสวนใหญมีพฤติกรรมสอนที่เนนการเรียนรูแบบทองจํา ยังไมมีกิจกรรมเพื่อสราง
คุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน ผูเรียนเรียนรูเปนสวน ๆ ขบวนการเรียนการสอนไมทําใหเกิด
การพัฒนาใหเขาใจมนุษย สังคม สิ่งแวดลอมเชื่อมโยงกัน
จากที่กลาวมาทั้งหมดจึงสรุปไดวา การจัดการศึกษาทั่วไปมีความสําคัญและจําเปนใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความกาวหนา
ในยุคโลกาภิวัฒน การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาอยางไมเหมาะสม และความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดปญหาตาง ๆ สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการผลิต คนเกง
คนดี ใหกับสังคม จําเปนตองสรางพื้นฐานความรูในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มุงใหบัณฑิตเปนมนุษยที่สมบูรณมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศและสังคมโลก

แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษานั้นแนวทางการจัดการศึกษา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ระบุวา แนวการจัดการศึกษาตองเนน
ทั้งความรูและคุณธรรม ในกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งในฐานะพลเมืองของประเทศ และผูที่จะ
ไปสูวิชาชีพ
ดานการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพมีนักวิชาการไดใหแนวคิด ดังนี้
การบริหารศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคและลักษณะ
ของสถาบัน การบริหารในแตละลักษณะจะมีขอดีขอดอยในตัวของลักษณะเอง และไพฑูรย สินลารัตน
(2550: 149-151) สรุปเรื่อง การบริหารงานวิชาศึกษาทั่วไปวามีประเด็นที่ผูบริหารควรใหความสนใจ
และใหการสนับสนุน 5 เรื่อง คือ
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1. การกระตุนสนับสนุนใหมีการพัฒนาจุดมุงหมาย ผูบริหารจะตองมีความคิด มีวิสัยทัศน
มีจุดยืนของตนเองในทิศทางของการศึกษาทั่วไป แลวปรึกษาหารือพรอมกับคณาจารยทุกทาน
พรอมกับการกระตุนใหใหมีการถกเถียงทําความเขาใจกันในกลุมผูสอนทุกคนอยางเขมขน
2. การสงเสริมและใหกําลังใจกับผูสอนและผูทํางาน ประเด็นสําคัญของการบริหารในขอนี้
อยูตรงที่ไดสงเสริมและใหกําลังใจกับผูสอนอยางมากเพียงพอที่ผูสอนจะรูสึกไดวาผูบริหารไดสงเสริม
และใหกําลังใจอยางเต็มที่ การสงเสริมและใหกําลังใจจะดําเนินการในลักษณะใดขี้นอยูกับแตละสถาบัน
และหนวยงาน
3. การใหบริการในดานความสะดวกและความพรอมของการสอน ประเด็นในเรื่องนี้
ความสะดวกและความพรอมจะครอบคลุมสิ่งที่เปนองคประกอบของการสอน นับแตเรื่อง อาคารสถานที่
ในการสอน บริการอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอน บริการจัดทําเอกสารตํารา บริการ
คนควาหองสมุด บริการจัดหาหนังสือประกอบการสอน การจัดเวลาที่เหมาะสม
4. การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณวิชาศึกษาทั่วไป โดยทั่วไปวิชาศึกษาทั่วไปจัดวา
เปนของแพง ถาตองการใหไดคุณภาพ ผูบริหารควรสงเสริมในดานบุคลากรอยางจริงจังรวมทั้งการ
ลงทุนที่เพียงพอตอคุณภาพของวิชาศึกษาทั่วไป
5. การมีบุคลากรและหนวยงานเฉพาะเพื่อการแกปญหาในการเรียนการสอนและ
การจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ถาเปนการบริหารในรูปแบบของหนวยงานเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป
การดูแลก็จะงายขึ้นและสะดวกขึ้น แตผูบริหารระดับสูงจะตองมอบหมายผูบริหารหลักซึ่งควรเปน
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูดูแลและมีเวลาใหกับงานการศึกษาทั่วไปอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ ไพฑูรย สินลารัตน (1976
: 51-52) ไดใหความเห็นวา การบริหารโดยหนวยงาน
อิสระจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปอยางแทจริง เพราะมีผูอํานวยการ และคณะ
รวมงานคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการสอน มีงบประมาณของตัวเอง และหนวยงานมี ความ
ชํานาญเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สามารถจัดวิชาบูรณาการได สามารถ
เลือกอาจารยผูสอนที่มีความชํานาญได ซึ่งสอดคลองกับ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2537:4) ที่กลาวไววา
การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะไมควรขึ้นกับภาควิชา
โดยตรง เพราะทําใหเปนภาระงานที่มากเกินไป การจัดหลักสูตรและเนื้อหาไมเปน สหวิทยาการ
กลายเปนพื้นฐานของวิชาเฉพาะ และไพฑูรย สินลารัตน (2549: 21-24) กลาววา การบริหารวิชา
การศึกษาทั่วไปมี 3 ลักษณะ คือ
1. การบริหารโดยภาควิชาหรือคณะวิชา
การบริหารลักษณะนี้ภาควิชาหรือคณะวิชามีอิสระที่จะจัดและดําเนินการเองทุกประการ
โดยจะเปนผูกําหนดเนื้อหา เลือกผูสอน จัดเวลาสอนและดําเนินการสอนในวิชาการศึกษาทั่วไปวิชาใด
วิชาหนึ่ง ตามนโยบายและขอกําหนดของภาควิชาโดยไมคํานึงหรือคํานึงแตเพียงเล็กนอยวาผูเรียน
ตองการอะไรในแนวทางของการศึกษาทั่วไป เพราะเปนที่เขาใจอยูแลววา ภาควิชาดังกลาว
รับผิดชอบลักษณะวิชาตามเนื้อหานั้น ๆ อยูแลว รูปแบบของการจัดการและดูแลโดยภาควิชานี้
โดยทั่วไปจะบริหารหลักสูตรในแนวทางของหลักสูตรแบบบังคับกระจาย คือ เจาของหลักสูตรหรือ
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เจาของคณะวิชาที่ตองการจะไปเลือกดูวาคณะใดมีวิชาใด อยูในความดูแลของภาควิชาใด แลวก็นํา
รายชื่อวิชานั้นมาใสชื่อไวในคณะของตนใหนิสิตเรียนเปนวิชาพื้นฐานทั่วไป โดยมักเปนวิชาในภาควิชา
ของคณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรเปนหลัก และไพฑูรย สินลารัตน
(2548: 22) กลาวถึงขอดีและขอเสียของการบริหารโดยภาควิชาดังนี้คือ
ขอดี
1. ภาควิชาดูแลเองทําใหไดผูสอนในภาควิชานั้นเองเปนผูสอน
2. ผูสอนรูสึกวาไดทํางานของภาควิชาใหกับภาควิชา แรงจูงใจจะมีอยูแลวโดยธรรมชาติ
3. ผูสอนสามารถสอนวิชาของตนเองในแนวทางที่ตนเองถนัดจึงพอใจมากกวา
4. การจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ และอุปกรณตางๆ เปนภาระหนาที่ของภาควิชาโดยตรง
5. การใหความดีความชอบทําไดงายและตรงกับงาน
ขอเสีย
1. ภาควิชาเปนเจาของมีแนวโนมที่จะดึงวิชาพื้นฐานกลายมาเปนวิชาชีพหรือพื้นฐาน
วิชาชีพ ทําใหผูเรียนไดรับเนื้อหาวิชาการเบื้องตนมากกวาไดรับแนวคิดของวิชาพื้นฐานทั่วไปอยาง
แทจริงภาควิชามีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะตองสอนบุคคลนอกสายที่อาจไมมีความสนใจแทจริง
แตมาเรียนเพราะเปนวิชาบังคับก็อาจจะมองผูเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปในลักษณะที่เปนเด็กออน เปน
ปญหาและสรางความขุนของคับใจใหกับผูเรียนได
2. ภาควิชามักจัดใหอาจารยใหมหรืออาจารยอาวุโสนอย มีประสบการณนอยมาสอน
วิชาพื้นฐานเปนการฝกใหอาจารยใหมก็มีโอกาสสอน ซึ่งประเด็นนี้ พระพรหมคุณาภรณ (2550: 13)
กลาวไววา วิชาชีพวิชาเฉพาะตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใครก็สอนไดขอใหถนัดในเรื่องของตน
แตผูที่จะมาสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตองสอนใหคนเขาใจสถานการณของโลก รูโลกและชีวิต เขาถึง
สัจธรรมความจริง รูวาอะไรเปนอะไร มีคุณโทษดีเสียเปนตนอยางไร สามารถนําการเปลี่ยนแปลงได
อยางนอยก็สามารถมีชีวิตที่ดีงาม การมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตองและสรางสรรค
สังคมไดนั้นคนนั้นตองมีคุณสมบัติดีจริง ๆ และคนที่สอนยิ่งตองมีคุณสมบัติมากหรือสูงขึ้นไปอีก
ไพฑูรย สินลารัตน (2548: 22) สรุปไววาการบริหารโดยภาควิชาจึงควรใหอาจารยในภาควิชาที่จะ
สอนวิชาพื้นฐานทั่วไปไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของวิชาศึกษาทั่วไปทั้งโดยตรงและโดย
ออมและในระยะยาว ภาควิชาควรจัดสรางวิชาของภาคที่มีลักษณะสอดคลองและสนองความตองการ
ของจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปอยางแทจริงเพราะโดยทั่วไปแลวอาจารยผูสอนเชื่อมั่นวา
ภาควิชาใหความสําคัญกับวิชาการศึกษาทั่วไปมากกวาระดับคณะและมหาวิทยาลัย
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2. การบริหารโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประสานงานการศึกษาทั่วไป รวมทั้ง
สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปดําเนินตามเจตนารมณของวิชาศึกษาทั่วไป
องคประกอบของคณะกรรมการ ควรจะตองประกอบดวย กรรมการอํานวยการ ผูทรงคุณวุฒิ และ
ตัวแทนของสาขาวิชาหลักในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนตน จุดประสงคของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย คือ มีอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหา คัดเลือกผูสอน ประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแตผูดําเนินการสอนและการบริการอุปกรณตาง ๆ ยัง
อยูในความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการ ถาเปนในตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะเพิ่ม
ผูรูและผูเชี่ยวชาญทางการอุดมศึกษาอีกดวย 1-2 คน และโดยทั่วไปจะมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธาน ลักษณะและงานของกรรมการนั้นอาจจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) มีหนาที่เพียงประสานงาน
เปนที่รวมหรือศูนยในการแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทานั้น ไมมี
อํานาจการตัดสินใจอะไร เพียงแตประสานงานเทานั้น 2) มีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทาง เปาหมาย
และการดําเนินการในเชิงนโยบาย รวมทั้งตัดสินใจเชิงปฏิบัติ เชน การคัดเลือกวิชา การตัดสิน
ดําเนินงาน และการคัดเลือกผูสอนดวย แตตัวบุคลากรและอุปกรณการเงินยังอยูกับคณะวิชาและ
ภาควิชาตาง ๆ (ไพฑูรย สินลารัตน. 2550: 160-161)
3. การบริหารงานโดยหนวยงานอิสระ
ไพฑูรย สินลารัตน (2548: 105-117) กลาววา การบริหารในลักษณะของหนวยงานอิสระ
จะสนองการจัดหลักสูตรในรูปแบบของแบบบังคับรวม หรือแบบบูรณาการไดอยางเต็มที่ สามารถ
กําหนดเปาหมาย และนโยบายของวิชาพื้นฐานทั่วไปไดอยางเหมาะสม มีบุคลากรเฉพาะของ
ตนเอง มีงบประมาณ สถานที่และการบริการตาง ๆ ของตนเองทําใหการจัดวิชาพื้นฐานทั่วไป
ดําเนินไปไดตามอุดมคติไดมากกวาการบริหารในรูปแบบอื่น ๆ ปจจุบันมีหลายแหงที่ดําเนินการ
จัดตั้งสถาบัน เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการที่เปนระบบ ผูบริหารตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน เชน สถานที่ สื่ออุปกรณ หองสมุด บุคลากร เอกสาร และงบประมาณ การจัด
ผูสอนที่ทรงคุณวุฒิ และการวัดผลและประเมินผล
นวลปรางค คุมภกันต (2539: 89) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวาปญหาในการจัดการเรียนการสอน
ไดแก ขาดหนวยงานในการประสานงาน ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ อุปกรณการสอนไม
เพียงพอ การอํานวยความสะดวกไมทันเวลา เนื้อหาวิชาซ้ําซอนและมากเกินไป ไมมีการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และผูเกี่ยวของยังไมเห็นความสําคัญ สําหรับปนัดดา
เจียรสกุล (2541: 76) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา พบวา ดานการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบ
การบริหารจะบริหารโดยคณะวิชารับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ
ในการประสานงานการจัดการกับคณะวิชานอกจากนี้ศรีนวล แกวแพรก (2527: 150-151) ไดศกึ ษาวิจัย
เรื่อง ปญหาความตองการในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตาม
ทัศนะของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต พบวาความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปญหาความ
ตองการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปานกลาง สวนในดานการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต โดยสวนรวมไมพบวามีความ
ตองการแตกตางกัน
ดานหลักสูตร
หลักสูตรเปนหัวใจของการเรียนการสอน ความสําเร็จของการศึกษายอมขึ้นอยูกับหลักสูตร
เปนประการสําคัญเพราะหลักสูตรจะเปนขอกําหนดวาผูเรียนจะเรียนอะไร เพื่ออะไร ผูที่จะสอนไดดี
จึงตองเปนผูเขาใจหลักสูตรอยางดีดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 9)
เสริมศรี ไชยศร สุรพล บัวพิมพ และสุนทรี คนเที่ยง (2543: 5-8) กลาวไววา การจัด
โครงสรางหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรประกอบดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เนนทักษะ
ที่จําเปนสําหรับชีวิตและสังคมเปนหลัก และสงเสริมใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาหรือศึกษาวิเคราะห
ปญหาหรือศึกษาคนควารวมกัน ใหมีทั้งประสบการณพื้นฐานเบื้องตนและประสบการณที่ตองการวุฒิ
ภาวะขั้นสูงมีการจัดประสบการณที่สงเสริมความเขาใจและทักษะแบบองครวมได
และไพฑูรย สินลารัตน
(2548 : 8) สรุปวา องคประกอบของหลักสูตรโดยทั่ว ๆ ไปเปนการพิจารณาองคประกอบจาก
ภาพรวมของความเปนคนที่สมบูรณความเปนบัณฑิตที่สมบูรณและความสามารถที่จบการศึกษา
ไดอยางสมบูรณนั่นคือองคประกอบของหลักสูตรจะพิจารณาจากกระบวนรายวิชาเนื้อหาสาระ
เพื่อที่จะสรางใหเปนคนที่สมบูรณ เปนผูใหญที่สมบูรณ ซึ่งความเปนผูใหญ โดยทั่วไปจะประกอบดวย
3 สวน สวนแรก การเปนคนดีในสังคมหรือมีความรับผิดชอบในสังคม ซึ่งปรากฏในหลักสูตรสวนที่
เรียกวาหลักสูตรการศึกษาทั่วไป สวนที่สองการเปนคนที่มีอาชีพ มีงานที่รับผิดชอบในสังคมปรากฏ
ในหลักสูตรสวนที่เรียกวา หลักสูตรวิชาเฉพาะ หรือหลักสูตรวิชาชีพ สวนที่สาม การมีงานอดิเรกมี
การใชชีวิตที่อิสระ รูจักตนเอง สนองตอบตอความสุขสวนตัวของตน จะอยูในสวนของหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี
การจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษานั้น จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ระบุวา แนวการจัดการศึกษาตองเนนทั้งความรูและคุณธรรม
ในกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียน
ไดรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งในฐานะพลเมืองของประเทศ และผูที่จะไปสูวิชาชีพ
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นอกจากนี้ ไพฑูรย สินลารัตน และทองอินทร วงศโสธร(2526: 25-30) ไดสรุปการจัดหลักสูตร
การศึกษาทั่วไปไว 2 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบบังคับรวมหรือแบบหลักสูตรรวม (Core Curriculum) เปนการศึกษาที่สถาบัน
อุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปไวและบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียน มีจุดมุงหมายหลัก
คือ ตองการใหนิสิตนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับความรู ความเขาใจ แนวคิด คานิยม
และทักษะที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันเพื่อที่จบจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นไป
แลวจะไดมีจุดรวมของคานิยม ประสบการณ หรือ ความคิดสวนหนึ่งที่ตรงกัน ซึ่งจะแบงออกเปน
รูปแบบยอย ๆ ได 2 แบบ คือ
1.1. แบบบังคับรวมที่ทุกคนทุกคณะจะตองเรียนเหมือนกันหมด โดยสถาบันอุดมศึกษา
จะกําหนดขอบเขต และเนื้อหาวิชาไวแลว
1.2. แบบกึ่งบูรณาการ (Semi Integrate) สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปใหมีเนื้อหาที่มีลักษณะผสมผสานวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน และบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียน
2.
แบบบังคับกระจาย หรือแบบหลักสูตรกระจายสัดสวนรายวิชDistribution
า(
Requirement)
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปใหผูเรียนไดเลือกเรียน
2.1. กระจายสัดสวนแบบบังคับรายวิชาไวเรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองเลือกเรียนตาม
รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเทานั้น
2.2. กระจายสัดสวนแบบบังคับบางวิชาใหเลือกบางวิชา ผูเรียนจะตองเลือกเรียนตาม
รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวกลุมหนึ่ง และมีสิทธิเลือกเรียนในวิชากลุมอื่นดวย โดยมี
จํานวนหนวยกิตกํากับไว นอกจากนี้อาจมีแบบกระจายสัดสวนรายวิชาแบบแนะนําใหเรียน หรือ
แบบการจัดโปรแกรมอื่น ๆ ไวแบบบังคับหนวยกิต ใหเลือกรายวิชาเอง ซึ่งอาจจะกําหนดหมวดวิชา
ใหญ ๆ ไว หรืออาจจะไมกําหนดไว
สําหรับ วิจิตร ศรีสอาน (2518: 81-83) ไดกลาวถึงการจัดหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปให
สัมพันธกับวิชาชีพวามีวิธีการจัดอยู 3 วิธี คือ
1. การจัดแบบแยก (Separation) คือ จัดใหผูเรียนไดเรียนวิชาศึกษาทั่วไปกอนหรือหลัง
วิชาชีพ สวนมากจะจัดใน ระดับตน และ ระดับปลายLower
( and Upper Division) เชน ถาหลักสูตร 4 ป
จะจัดแบงออกเปน 2 ปแรก เปนระดับตน และ 2 ปหลังเปนระดับปลาย (Upper Division) แลวอาจ
จัดใหเรียนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาชีพกอนก็ได ใน 2 ปแรก และวิชาที่เหลือใน 2 ปหลัง
2. การจัดแบบคูขนาน (Parallel) จะเปนการจัดใหผูเรียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป คูขนานไป
กับวิชาชีพตลอดหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ 4 อัตราสวนระหวางวิชาทั้งสองอาจแตกตาง
กันไปตามความเหมาะสม โดยอาจเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปควบคูกับวิชาชีพตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ 4
หรือเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากไวกอนแลวลดลงในปที่สูงขึ้น กับอีกรูปแบบหนึ่งคือ เรียนวิชาการ
ศึกษาทั่วไปนอยในปแรก ๆ แลวเพิ่มมากขึ้นในปตอไป หรือรับไปรับมาก็ได
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3. การจัดแบบผสม (Mixed Approach) การจัดที่ผสมกันระหวางวิธีแยกและวิธีขนานโดย
หลักสูตร 4 ป นั้นจัดแยกระหวางป 1 ป 2 และ ป 3 ป 4 ในระหวาง ป 1 ป 2 นั้นก็จัดขนานกัน
ระหวางวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพในชั้นป 3 และ ป 4 ก็จัดขนานกันไปเชนเดียวกัน
โดยทั่วไปประเทศไทยสวนใหญจะใหเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากไวกอนในปแรกแลวคอยๆ
ลดลงในปตอ ๆ ไป นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสอาน (2548: ไมปรากฏเลขหนา) ไดสรุป แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปไวดังนี้
1. การจัดการศึกษาทั่วไปตองเริ่มตนดวยวัตถุประสงค หรือปรัชญาของการจั ดการศึกษา
ทั่วไป ตอจากนั้นจึงกําหนดราง ตามวัตถุประสงคดังกลาว รายวิชาใดที่จัดใหสนองตอบตอวัตถุประสงค
จึงพัฒนารายวิชาขึ้นมา
2. การสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นโดยเฉพาะ
3. มีผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญตอการศึกษาทั่วไป ตองจัดให มี
หนวยรับผิดชอบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนวยงานอยูในเทคโนโลยีสังคม เปน
การศึกษาทั่วไป สําหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยูที่คณะศิลปศาสตร อยางไรก็ตามตองมี
หนวยที่มีคณาจารยประจําดูแลเรื่องหลักสูตร สวนเรื่องการสอนอาจจะกระจายอาจารยมาจากหลาย
หนวย
4. การประเมินติดตามผล และปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเนื่องให
ทันสมัยอยูเสมอ
นอกจากนี้ไพฑูรย สินลารัตน (2549: 9) กลาววา ปจจุบันการจัดหลักสูตรรายวิชาศึกษา
ทั่วไปจะจัดตามกลุมวิชาหลัก ๆ 5 กลุม คือ
1. กลุมภาษา คือ กลุมที่เกี่ยวกับการสื่อความหมายดานภาษามีทั้งภาษาไทย ภาษา
ตางประเทศซึ่งอาจจัดรายวิชาที่สอดคลองสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ดานการสื่อสาร
2. กลุมมนุษยศาสตร คือเนื้อหาสาระที่จะทําใหรูจักตนเอง เขาใจตนเองและเขาใจมนุษย
อื่นๆ วาเขามีความคิด ความเขาใจรูสึกนึกคิดอยางไร โดยเนนเนื้อหาสาระที่ทําใหเขาใจมนุษยใน
แงมุมตาง ๆ สําหรับที่มาใชในชีวิตประจําวันของเขาไดอยางดี
3. กลุมสังคมศาสตรก็มีความสําคัญ เชนเดียวกันเพราะวาในสังคมศาสตรทําใหเขาใจเรื่อง
ของสังคมเขาใจการเปลี่ยนแปลง เขาใจความเปนไปการอธิบายมนุษยกับมนุษยดวยกันเองในฐานะ
ที่จะชวยเชื่อมโยงและแบงปนซึ่งกันและกัน
4. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนาคตสังคมกําลังกาวสูวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
อยางมาก สาขาวิชานี้ก็จะเขามามีบทบาทสําคัญที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีที่จะ เผชิญอนาคต
5. กลุมสหศาสตร นอกจากกลุมวิชาหลัก ๆ ขางตนแลวในปจจุบันมีลักษณะที่จัดกลุมวิชา
ที่จะผสมผสานศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันเปนกลุมวิชาใหมขึ้นมา โดยเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ เขามา
ดวยวิธีการที่ผสมผสานกันไป ก็จะมีศาสตรตาง ๆ เขามาเกี่ยวของในกลุมใหญ ๆ
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สําหรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการระบุวา โครงสราง
หลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวน
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 12-17)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน
ชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ
จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวน
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
30 หนวยกิต อนึ่งการจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาวเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต
นอกจากนี้ ไพฑูรย สินลารัตน (2548: 9-27) ไดประมวลการจัดวิชาการศึกษาทั่วไปวามี
รูปแบบตาง ๆ 7 ลักษณะ คือ
1. วิชาเบื้องตน (Introductory Course) ลักษณะวิชาการศึกษาทั่วไปในลักษณะนี้ก็
เพื่อใหผูเรียนในสาขาหนึ่งไดมีโอกาสทําความเขาใจ และรูลักษณะของสาขาวิชาอื่น ๆ
2. วิชาผสมผสาน (Integrated Course) หรือวิชาบูรณาการจะเปนการผสมผสานในกลุม
ใหญเขาดวยกันและชี้ใหผูเรียนไดเขาใจและเห็นความสัมพันธของสาขาวิชาตาง ๆ เหลานั้นดวย
3. วิชาเฉพาะ (Specific Course) หรือวิชาพิเศษ (Special Course) เพราะลักษณะ
การจัดเปนพิเศษกวาวิชาอื่น ๆ สรางขึ้นเฉพาะสาขาวิชาที่ตองการแตไมเหมาะกับแนวคิดของวิชา
การศึกษาทั่วไปเทาที่ควร
4. วิชาอารยะธรรมตะวันตก เปนแนวทางของสหวิชาที่ใหเรียนหนังสือหลัก ๆ ที่เปน
หนังสือ Classic ของตะวันตก เชน งานของพลาโต จอหนลอค เปนตน
5. วิชาสัมมนา (Freshman Seminar) ลักษณะวิชาแนวนี้จะเนนกระบวนการมากกวา
เนื้อหา ผูเรียน ไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเปนการฝก
ทักษะในการคิด การหาเหตุผล และการอภิปรายทําความรูสึกและคุนเคยกับผูรูในมหาวิทยาลัย
6. วิชาชีวิตประจําวัน เปนรายวิชาที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใชในชีวิตประจําวันเปนหลักสําคัญ
เปาหมายของการสอนและการเรียนเนนที่เนื้อหาซึ่งใชในชีวิตประจําวันได
7. วิชาสัมพันธ ลักษณะวิชานี้จะมีความสัมพันธเกี่ยวของระหวางสังคมและทองถิ่น
โดยใหผูเรียนไดหาความรูและประสบการณจริง ในบางครั้งก็มีการเพิ่มแนวความคิดในการปลูกฝง
ความสํานึกและความผิดชอบในทางจริยธรรมและหนาที่พลเมืองควบคูกันไปดวย
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สําเริง บุญเรืองรัตน (2534: 65) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปในรายวิชามนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรมพบวา นิสิต รอยละ 80 เปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้นมาก นิสิตรอยละ 37 รายงานวาเพิ่มมากขึ้น รอยละ 57 มีรายงานวามีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้นเล็กนอยและ นิสิตรอยละ 6 รายงานวาคุณธรรมและจริยธรรมไมเพิ่มขึ้น สําหรับ
ไพฑูรย สินลารัตน(2549: 131) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตมีค วามคิดเห็นดานจุดมุงหมายของการศึกษาทั่วไปวา
บรรลุผลในระดับปานกลาง และบรรลุผลคอนขางมากในขอที่วามีความรูกวางหลายสาขาวิชาและ
สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเองและสวนรวมแตบรรลุคอนขางนอยในขอที่วา การมี
บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมและจิตใจดี ใฝรู ใฝเรียนและมีความรับผิดชอบตอสังคม
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2552: 383) กลาววา วิธีการสอนเปนกระบวนการ หรือขั้นตอนในการ
ดําเนินการสอน วิธีสอน แบบใดแบบหนึ่งก็คือขั้นตอนในการดําเนินการสอนซึ่งมีองคประกอบและ
ขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือแกนสําคัญของวิธีสอนแตละวิธีเพื่อชวยใหสามารถใชวิธี ได
อยางเหมาะสมกับจุดมุงหมายของวิธีนั้น ๆ วิธีสอนมีใหเลือกหลากหลายผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสม
กับบทเรียนและจุดมุงหมาย การใชวิธีสอนที่หลากหลายวิธีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แลวยังชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น และจูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนรูเพิ่มขึ้นดวย
และ
สิปนนท เกตุทัต (2543: 2) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนจําเปนตองชวยใหผูเรียนมีความรู
ความคิดเปนคิดชอบและเรียนรูวิธีปรับตัวเอง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไว ควรเริ่มตั้งแตการ
วางรากฐานพัฒนาชีวิตทั้งในครอบครัวและชุมชนเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กใหเข็มแข็งตอไป
จึงพัฒนาความรู และทักษะพื้นฐาน
นอกจากนี้อัจฉรา วัฒนาณรงค (2551: 49) สรุปวา วิธีสอน คือ วิธีการที่ผูสอนใชในการ
ถายทอดความรูไปยังผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ ซึ่งจะสังเกตได จาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแลว การเรียนการสอนแตละครั้ง
จึงตองมีหลักในการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ เลือกตามลักษณะเนื้อหาวิชา เลือกตาม
ความสามารถของผูสอน เลือกตามทรัพยากรที่มีอยู เลือกโดยพิจารณาหลักการของการเรียนรู
สําหรับธรรมชาติของเนื้อหาของแตละวิชานั้นจะมีเนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเลือก
เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมจึงตองมีการพิจารณา
ไพฑูรย สินลารัตน (2549: 127) ไดกลาววาลักษณะของการสอนวิชาศึกษาทั่วไปควรมี
ลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากการสอนปกติ ดังนี้
1. เนนกระบวนการคิด และวิเคราะหในทุกขั้นตอน
2. กลาวถึงวิธีการแสวงหาความรู ความเขาใจศาสตรนั้น ๆ
3. แสดงใหเห็นความสัมพันธของสาระนั้น กับ มนุษย และสังคม
4. อภิปรายปญหาและแนวทางแกปญหาของศาสตรนั้น ๆ
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5. ใหทางเลือกที่จะชวยแกปญหา กับสังคม
6. ถกเถียงบทบาทของผูเรียนตอสิ่งแวดลอม และสังคม
7. คํานึงถึงสิ่งที่ดีงาม และกาวหนาของผูเรียนอยูเสมอ
สําเริง บุญเรืองรัตน (2534: 99) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พบวาการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปวาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนยึดหลักบูรณาการ ดังนั้นใน
การสอนจึงตองใชการสอนเปนกลุม (Team Teaching) โดยมีหลักสําคัญอยูที่ รวมกลุมอาจารยมา
ชวยกันสอน เริ่มตั้งแตกลุมอาจารยรวมกันกําหนดวัตถุประสงค การสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของหลักสูตร กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบงหนาที่ในการสอนและจัดกิจกรรมการสอน
รวมกัน นอกจากนี้ มันทนี ยมจินดา (2540: 65) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
บริหารทั่วไป พบวาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปเปนการเรียนการสอน
ผสมผสานกันหลายรูปแบบแตสวนใหญแลวพบวามีการสอนโดยวิธีบรรยายอยูมากขณะที่การทํา
รายงานมีแนวโนมลดลง สําหรับประดินันท อุปรมัย (2532: 80-86) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนกระบวนการใชหลักสูตรที่สําคัญยิ่งเพราะเปนกิจกรรมรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน
ที่จะนําไปสูพฤติกรรมการเรียนรู หรือคุณลักษณะตาง ๆ กันศึกษาคนควาดวยตนเองและสามารถ
นําเสนอความรูทั้งวิเคราะห สวนพนม หวัดสวาง (2542: 64) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
อาจารยที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากโดยตองพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในปจจุบัน
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
และเตรียมพรอมตลอดเวลาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนวิจารณ
ดานการวัดผลและประเมินผล
การวัดผล หมายถึง ทดสอบเพื่อวัดเชาวผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู บุคลิกภาพเปนตน
โดยใชวิธีการแบบหนึ่ง เชน การเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ จําเปนจะตองวัดผลอยางสม่ําเสมอ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ. 2542: 1059) และการประเมินผล หมายถึง พิจารณา
และวัดคุณคาของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน ประเมินผลสัมมนา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปของบริษัท : (การศึกษา)วัดคุณคาหรือผลความกาวหนาการศึกษา เชน การสอบ
ไลเปนวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 664)
สําหรับ ภัทรา นิคมานนท (2543: 11) กลาววาการวัดผล หมายถึง การใชเทคนิควิธีการซึ่ง
เรียกวา เครื่องมือวัดอยางใดอยางหนึ่งเพื่อศึกษา คนหา หรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคล ผลงาน
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหมายแทนพฤติกรรม หรือคุณลักษณะของสิ่งของสิ่งของ
หรือบุคคลที่ตองการศึกษา และวิชัย ตันศิริ (2550: 252) สรุปวา การประเมินผลเปนเครื่องมือวัดผล
การเรียนและผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูเรียนในระยะยาว และยังเปนเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหเกิดผลสําเร็จอยางตอเนื่อง การจัดกระบวนการประเมินควรจัดควบคูไปกับการ
สรางรูปแบบของหลักสูตร
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นอกจากนี้ สมนึก ภัททิยธนี (2541: 16-17) ไดกลาวถึง หลักการวัดและประเมินผลดังนี้
1. ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน กลาวคือ การวัดผลจะเปนสิ่ง
ตรวจสอบผลจาการสอนของผูสอนวา ผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมาก
นอยเพียงใด
2. เลือกใชเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม ผูสอนควรเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพดี เพื่อ
ใหผลการวัดถูกตองแมนยําและเชื่อถือไดมากที่สุด นอกจากนี้ตองพยายามใชเครื่องมือวัดหลายๆ
อยาง เพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใชเครื่องมือชนิดใด
ตองระวังความบกพรองของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของผูสอน และตองมีความสนใจหรือฝกทักษะ
ในการวัดอยูเสมอ
4. ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เมื่อไดผลการวัดออกมาแลว
5. ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดคือ เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพ
ของผูเรียน นั่นคือ ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอย ในเรื่องใด และหาทางปรับปรุง
แกไขแตละคนใหดีขึ้น พรอมทั้งหาวิธีปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับสมบูรณ ชิตพงศ (2536: 487-488) สรุปวา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
มีอยู 2 ระบบที่สําคัญ คือ
1. ระบบอิงเกณฑ เปนระบบที่มุงเนนการกําหนดเกณฑในการยอมรับวาบุคคลมี
ความสามารถหรือคุณลักษณะที่ตองการแลวพัฒนาบุคคลใหถึงซึ่งเกณฑกําหนดดังกลาว ถาเมื่อใด
การพัฒนาบุคคลทําไดถึงเกณฑที่กําหนด ก็เปนที่ยอมรับไดวาบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถหรือมี
คุณลักษณะตามที่ตองการแลว สิ่งที่นํามาเปนเกณฑกําหนดนั้นมีไดหลายอยาง แตในกรณีของการ
วัดผลสัมฤทธิ์มักจะเนนเกณฑที่เปนจุดประสงคในการเรียนรูเปนสําคัญ โดยจะกําหนดลงไปวา
ผูเรียนจะตองมีความสามารถหรือคุณลักษณะใดบาง จึงจะยอมรับไดวาบรรลุตามเปาหมายที่
ตองการ การกําหนดจุดหลักในการพัฒนาความสามารถหรือคุณลักษณะเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก
สําหรับการเรียนการสอน เพราะจะทําใหผูสอนไดทราบวาจะพัฒนาบุคคลไปสูจุดใดและสักเทาไรจึง
จะพอ บุคคลที่ถูกพัฒนาจะไดพยายามไปใหถึงเกณฑกําหนดดังกลาวเปนการแขงขันกับตัวเองที่
จะตองไปใหถึงเกณฑที่กําหนด สรุปไดวา ระบบอิงเกณฑมุงวัดและประเมินผูเรียนวามีความสามารถ
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด สวนพิมพา สุวรรณฤทธิ์ (2542: 4-5) สรุปวา การประเมินแบบ
อิงเกณฑ (Criterian – Referenced Evaluation) เปนการประเมินที่จะไมนําผลที่ไดจากการวัดของ
แตละคนไปเปรียบเทียบกับผูอื่น แตมุงที่จะหาวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ สําหรับเกณฑ ในที่นี้อาจเรียกไดวาเปนคามาตรฐาน (Standard) ซึ่งจะกําหนดโดยนํามาจาก
จุดประสงคของการเรียนการสอน การประเมินผลแบบนี้จึงเปนการประเมินเพื่อที่จะมุงหาคําตอบวา
ผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคหรือไม เพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงระดับความสามารถของบุคคลอื่น
ในกลุม
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2. ระบบอิงกลุม เปนระบบที่มุงเนนการเปรียบเทียบความสามารถหรือคุณลักษณะของ
บุคคลโดยอาศัยกลุมอางอิงเปนหลัก ความสําเร็จของบุคคลในระบบนี้ขึ้นอยูกับวา ความสามารถหรือ
คุณลักษณะที่ตองการนั้น ๆ เขามีอยูเหนือผูอื่นมากนอยแคไหน ถาเหนือกวาผูอื่นมากก็ถือไดวามี
ความสําเร็จในระดับสูงแตถาเหนือกวาผูอื่นไมมาก็ถือไดวายังไมประสบผลสําเร็จจะเห็นไดวาถาใน
กรณีของการวัดผลสัมฤทธิ์แลว สภาพหรือลักษณะของกลุมเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพของบุคคล
ตามเปาหมายของหลักสูตร กลาวสรุปไดวา ระบบอิงกลุมเปนการเปรียบเทียบความสามารถของ
ผูเรียนวาเดนหรือดอยกวาผูอื่นในกลุมเพียงใด
ความมุงหมายของการประเมินผลการเรียน ประสิทธิภาพของการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน การที่ตองมีการประเมินผลการเรียนของผูเรียนมีจุดมุงหมายดังนี้
(อัจฉรา วัฒนาณรงค. 2551: 129; อางอิงจาก Worthen; & Sanders. 1987)
1. เพื่อวัดความเจริญกาวหนาของผูเรียน จากนั้นหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรอง ถาพบ
ขอดีจะหาทางสงเสริมการเรียนใหดียิ่งขึ้น
2.
เพื่อสํารวจความสนใจและความถนัด ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประโยชน
ตอการแนะแนวตาง ๆ
3. เพื่อคนหาสิ่งบกพรองและหาทางแกไขกระบวนการเรียนและกระบวนการสอน
โดยเฉพาะในสิ่งที่ยังตองปรับปรุง
4. เพื่อรายงานผลการเรียน เปนเกณฑพิจารณาตัดสินการสอบผาน
5. เพื่อเปนการประกันคุณภาพของการเรียนการสอน
6. เพื่อทราบลําดับที่และความสามารถของผูเรียน
7. เพื่อใหมีการแขงขันนําไปสูความเปนเลิศ
8. เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวิธีสอน กระบวนการและกิจกรรมที่นํามาใช
วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล
พิมพา สุวรรณฤทธิ์ (2542: 9) สรุปวา การวัด มีจุดประสงคสรุปได 5 ประการคือ
1.
เพื่อจัดตําแหนง ( Placement) คือ เพื่อที่จะดูวาผูเรียนแตละคนมีความสามารถ
อยูที่ตรงระดับไหนของกลุม เปนการบอกศักยภาพของผูเรียน การจัดตําแหนงที่ใชกันมากมี 2 แบบ
คือ 1) การคัดเลือก (Selection) จะเปนการวัดเพื่อที่จะหาบุคคลใหไดตรงตามคุณลักษณะที่ตองการ
อาจจัดเปนประเภท รับ-ไมรับ 2) การจําแนก (Classification) จะเปนการวัดเพื่อใหทราบวาผูถูกวัด
อยูในตําแหนงใดของกลุม เพื่อจําแนกคนออกเปนกลุม ๆ ตามความสามารถที่วัดได
2. เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) คือ เพื่อที่จะดูวาหลังจากที่เรียนไปแลวในชวงเวลา
ระยะหนึ่ง ผูเรียนมีการพัฒนา หรือเจริญงอกงามมากกวาตอนกอนเรียนเทาใด
3. เพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) คือ เพื่อที่จะดูวาผูเรียนมีความสามารถเดน หรือมีขอดอยใน
ดานในบาง เชน การวินิจฉัยเพื่อดูความพรอมของผูเรียนกอนที่จะเรียนเรื่องตอไป หรือการวัดเพื่อ
ดูวาผูเรียนเกง ออน ในวิชาอะไรบาง
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4. เพื่อพยากรณ (Prediction) คือ เพื่อที่จะนําผลที่ไดไปใชทํานาย หรือคาดคะเนวาผูเรียน
แตละคนควรเลือกเรียนอะไรจึงจะประสบความสําเร็จ หรือควรจะเลือกใครทํางานจึงจะเหมาะสม
5. เพื่อประเมินคา (Evaluation) คือ เพื่อที่จะนําผลจาการวัดไปวิเคราะหหาขอสรุปวาการ
จัดการศึกษาโดยสวนรวมซึ่งครอบคลุมถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการ
จัดบริการตาง ๆ ที่จัดขึ้นไดทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูในระดับไหน เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด
บรรลุตามจุดมุงหมายสวนพิมพา สุวรรณฤทธิ์ (2542 : 4-5) สรุปวา การประเมินแบบอิงเกณฑ
(Criterian – Referenced Evaluation) เปนการประเมินที่จะไมนําผลที่ไดจากการวัดของแตละคนไป
เปรียบเทียบกับผูอื่น แตมุงที่จะหาวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
สําหรับเกณฑ ในที่นี้อาจเรียกไดวาเปนคามาตรฐาน ( Standard) ซึ่งจะกําหนดโดยนํามาจาก
จุดประสงคของการเรียนการสอน การประเมินผลแบบนี้จึงเปนการประเมินเพื่อที่จะมุงหาคําตอบวา
ผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคหรือไม เพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงระดับความสามารถของบุคคลอื่น
ในกลุมที่ตั้งไว หรือไมเพียงไร
นอกจากนี้บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2533: 182) สรุป การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ที่ปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือประเมินผลกาวหนา(Formative Evaluation) เปนการ
ประเมินผลระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูหรือเมื่อสอนผานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจบบทเรียน
หรือตอนหนึ่งเพื่อคนหาวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปมากนอยเพียงใด บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
หรือไมเพียงใดผูสอนจัดเนื้อหาประสบการณและวิธีสอนเหมาะสมเพียงใด
2. เพื่อตัดสินผลการเรียนหรือการประเมินผลสรุป( Summative Evaluation) เปนการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการสอนในแตละระยะ เชน ปลายภาค ปลายป เปนตน เพื่อดูวาผูเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์เทาใด บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมและเพื่อตัดสินผลการเรียนวาใครเกงใครออน
ผานเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
สรุปวา การวัดผลแล ะประเมินผลมีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอน การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา เปนกระบวนการที่จะตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอน
วาเมื่อสอนจบแลวชวยใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม ถาการวัดผลและประเมินผล
ยังไมเปนไปตามที่วางไวผูสอนตองพิจารณาวากระบวนการขั้นตอนใดยังบกพรอง จะแกไขปรับปรุง
อยางไร
กิ่งแกว เอี่ยมแฉลม (2542 : 33) ไดศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ตามทัศนะของ
นักศึกษา พบวา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญของการเรียนการสอน
เปนองคประกอบอยางหนึ่งของการจัดการศึกษาและทําใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติวาไดผลตรง
ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนและมีความเกี่ยวโยงกันโดยตลอด นอกจากนั้นการวัดผลการศึกษาจะชวยชี้
ใหขอบกพรองหรือปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอนกอใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการเรียน
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การสอนไดผลเต็มที่ สําหรับสุทธนู ศรีไสย (2538 ค) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการเรียน
รายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการศึกษาทั่วไป ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา
การเรียนรายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการศึกษาทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อศึกษาภูมิหลังของนิสิตที่เรียน เพื่อประเมิน
สภาพการเรียนของนิสิตในภาพรวมของทุกรายวิชาและเพื่อประเมินผลการเรียนของนิสิตแตละรายวิชา
โดยในดานวิธีวิจัยใชเครื่องมือที่เปนแบบวัดและประเมินผลรายวิชาที่ไดพัฒนาขึ้นมาจากเอกสาร ตํารา
และงานวิจัยตาง ๆ ไปใหนิสิตทําการประเมินจากนั้นนํามาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัย
พบวานิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจมากกับวิชาที่เรียน โดยตัวแปรที่ทําใหนิสิตมีความพึงพอใจสูงสุด
คือ ความสนุกสนานเปนกันเองในขณะเรียน สวน กิติภูมิ มีประดิษฐ (2548 : 145 -154) ไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยมีความจําเปนอยางมากที่ผูสอนจะตอง
กําหนดไวที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป “มนุษยกับสิ่งแวดลอม” และ
รายวิชาอื่น ๆ เพราะนอกจากจะเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชักนําใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดประสงคการศึกษาแลว ยังเปนการงายตอการวัดและประเมินผลดวย ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นมาก
สําหรับการกําหนดผลการเรียนรูไวกอนคือ ผูสอนไมสามารถผสมผสานผลการเรียนทุก ๆ ขอได
ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน แตทั้งนี้ผูสอนจะตองกําหนดน้ําหนักของผลการเรียนรู
แตละขอวาจะมีความเหมาะสมที่จะสอดแทรกลงไปในเนื้อหาเรื่องใดโดยพยายามควบคุมใหผลการ
เรียนรูบังเกิดขึ้นแกผูเรียนใหมากที่สุด ถาพุทธิพิสัยและจิตพิสัยของบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษา
ไมเกิดขึ้นอยางถูกตองและชัดเจน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของพวกเขาในอนาคต ก็คงจะตองพบกับความสูญเสียอยางรายแรงและผลที่จะติดตามมาคงไมพน
การยกความผิดทั้งหมดใหกับระบบการศึกษาที่เขาไปมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณคาชีวิตมนุษย

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานมากกวา 100 ป มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวา
จะมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เริ่มที่โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย
โดยเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจึงสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
จนกระทั่งป พ.ศ. 2512 จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเปนมา
โดยสังเขปดังนี้ (มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552: ออนไลน) ป พ.ศ.2429 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะคอมมิตี้จัดสราง
โรงพยาบาล และ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหเปนทุน คณะคอมมิตี้ ขอพระราชทาน
ที่ดินสวนหนึ่งของวังหลัง ซึ่งรางอยูตั้งแต รัชกาลที่ 3 มาเปนที่สรางโรงพยาบาลแหงแรกแลวเสร็จ
ในป พ.ศ. 2431 ไดเสด็จพระราชดําเนินเปดโรงพยาบาลและพระราชทานนามวาโรงพยาบาลศิริราช
ในปพ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้น
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ณ โรงศิริราชพยาบาล และปพ.ศ. 2436 ตั้งชื่อโรงเรียนแพทยวา" โรงเรียนแพทยากร" ป พ.ศ. 2443
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปดตึก
โรงเรียนแพทย และพระราชทานนามโรงเรียนแพทยากรใหมวา โรงเรียนราชแพทยาลัย ปพ.ศ. 2460
รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เปน "คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซึ่งตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน “คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล” ป พ.ศ. 2486 ไดสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
โดยแยกคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตั้งเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร อยูใน
สังกัดกระทรวงการวิทยาศาสตร ตลอดจนบริการประชาชน ผูปวยไข(จากราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2508 เลม 82 ตอนที่ 61 หนา 604) ตอมาปพ.ศ. 2512
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร ใหเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ
โดยจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เรียกวา
"มหาวิทยาลัยมหิดล" มีขอบเขตดําเนินงานกวางขวางยิ่งขึ้น ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม "มหิดล" อันเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปนชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเดิม
(จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เลมที่ 86 ตอนที่ 17) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมี
หนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี คณะ 14 คณะ สถาบัน 8 สถาบัน สํานัก 4 สํานัก
ศูนย 3 ศูนย และ 6 วิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 20 แหง หนวยงานตาง ๆ ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยูในพื้นที่ 3 พื้นที่ คือ
1. พื้นที่เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 72 ไร เปนที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทยและคณะพยาบาลศาสตร
2. พื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 198 ไร แบงเปน 3 บริเวณคือ
บริเวณถนนศรีอยุธยาเปนที่ตั่งของคณะเภสัชศาสตร บริเวณถนนพระราม 6 เปนที่ตั้งของ
คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักคอมพิวเตอร ศูนยตรวจสอบสาร
ตองหามในนักกีฬา สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน โครงการศูนยทดสอบวัคซีน และคณะทันตแพทยศาสตร
3. พื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ 1,239 ไร 1 งาน
61 ตารางวา เปนที่ตั้งของ สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานที่ตั้งภายนอกมหาวิทยาลัยคือวิทยาลัยการจัดการอยู 2 แหง คือ
เลขที่ 18 ชั้น 4 อาคาร 2 อาคารไทยพาณิชยปารคพลาซา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
และ เลขที่ 183 ชั้น 13 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการขยายการจัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาค 3 แหง ใน 3 จังหวัด คือ
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอํานาจเจริญ และ สถาบันสมทบ 20 แหง ดังนี้ คือ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
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วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
คําขวัญ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ

พึงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง
ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใช เพื่อประโยชนสุขแกมวล
มนุษยชาติ
ปญญาของแผนดิน
มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ

คานิยม-วัฒนธรรมองคกร
M: Mastery (เปนนายแหงตน)
A: Altruism (มุงผลเพื่อผูอื่น)
H: Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)
I : Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)
D: Determination (แนวแนทํากลาตัดสินใจ)
O: Originnality (สรางสรรคสิ่งใหม)
L: Leadership (ใฝใจเปนผูนํา)
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลไดพิจารณาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระดังนี้
1. กําหนดใหมีหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวกิต
2. ปรับปรุงจุดประสงคและเนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับ
สาระสําคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโต)และ
สอดคลองกับความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. จัดใหมีเนื้อหาสาระของวิชาศึกษาทั่วไปตลอดหลักสูตร โดยจัดใหมีการบูรณาการอยูใน
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะอยางชัดเจนหรือจัดเปนรายวิชาใหม
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4. ใหนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ของทุกหลักสูตร ศึกษากลุมวิชาแกน และกลุมวิชาภาษา
รวม 16 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังนี้
4.1 กลุมวิชาแกนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 7 หนวยกิต ดังนี้
4.1.1 มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย 2 หนวยกิต
MUGE 101 General Education for Human Development
4.1.2 มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย 3 หนวยกิต
MUGE102 Social Studies for Human Development
4.1.3 มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย 2 หนวยกิต
MUGE103 Arts and Science for Human Development
4.2 กลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี้
4.2.1 ศศภท 100 ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หนวยกิต
ARTH100 Art of Using Thai Language in Communication
4.2.2 ศศภอ 103-108 ภาอังกฤษระดับ 1-6 6 หนวยกิต
AREN 103-108 English Level I-VI
กลุมวิชาแกนจะจัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรศึกษารวมกัน สวนกลุมวิชาภาษาใหจัดกลุม
นักศึกษาตามความเหมาะสม
5. รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นอกเหนือจากกลุมวิชาแกน และวิชาภาษาใหมีหนวยกิตไมนอยกวา
14 หนวยกิต โดยอาจจัดรายวิชาดังนี้
5.1 จัดทํารายวิชาขึ้นมาใหมใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระตามที่กําหนด
ในขอ 2 โดยตองเสนอใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณากอน
5.2 เลือกจากรายวิชาที่คณะกรรมการพิจารณาแลววามีเนื้อหาเขาไดกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ใหเนื้อหาของรายวิชา หรือใหบางสวน
ของเนื้อหาที่บูรณาการอยูในรายวิชาสอดคลองกับสาระสําคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการพิจารณา
วาเนื้อหารายวิชาใดหรือสวนใดถือเปนได หรือ ไม ใหใชการเทียบเคียงเนื้อหาสาระที่มีการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาชีพ/วิชาเฉพาะกับวิชาศึกษาทั่วไป คิดหนวยกิตสวนวิชาศึกษาทั่วไปจากจํานวนชั่วโมง
ที่ใชในการสอน เนื้อหาสาระสวนบูรณาการนั้น ตามหลักเกณฑการคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัย
สําหรับเนื้อหากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหครอบคลุมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดวยนั้น เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อครั้งยังเปนทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนไววาใหมีรายวิชาที่
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ประมาณ 9-12 หนวยกิต ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงกําหนดจํานวนหนวยกิตที่ใกลเคียงดังนี้
6. หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะ ซึ่งทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันมากกวา 10 หนวยกิต
ใหคิดหนวยกิตสวนที่ถือวาครอบคลุมอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดไมเกิน 10 หนวยกิต
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7. หลักสูตรที่ไมมีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ มีนอย ใหพิจารณาเลือก
รายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร จัดทําขึ้นมา สําหรับหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร หรือจัดทํารายวิชาขึ้น
มาใหม
ทวี เลาหพันธ และเอื้อพงศ จตุรธํารง สรุป แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิชา มมศท 101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยปการศึกษา 2551 ซึ่งเปนรายวิชาแกนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไวดังนี้ (เอกสารสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551: ไมปรากฏเลขหนา)
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยมหิดลตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเปนอยางมาก กลาวคือ
- มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเรียนรายวิชา
ของหมวดศึกษาทั่วไปรวมกัน โดยคละนักศึกษาทุกหลักสูตรในหองเรียนแตละหองเพื่อใหนักศึกษา
ไดรูจักคุนเคยกันกวางขวางขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแตละปการศึกษาประมาณ 3,500 คน
จะแบงหองเรียนออกเปน 18 หอง ๆ ละประมาณ 195 คน จํานวน 3 วัน วันละ 6 หอง ซึ่งแตละหอง
จะมีนักศึกษาทุกหลักสูตรโดยจะจัดการเรียนการสอนในวันอังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร(ชวงบาย)
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การสอนแตละ
คาบจึงมีการประชุมกลุมยอยสลับกับกลุมใหญ ดังนั้นการสอนแตละหองจึงตองใชอาจารย
คอนขางมากคือ มีอาจารยผูสอนอยูประจําหอง ประมาณ 7-8 ทาน รวมประมาณ 130 -140 คน
โดยใหทุกคณะสงอาจารยมาชวยสอน อาจารยแตละคณะ / วิทยาลัย กระจายไปอยูในแตละหอง
- เมื่อตองใชอาจารยจํานวนมาก การเตรียมอาจารยจึงตองกระทําอยางจริงจัง มีการจัด
ประชุม สัมมนากันหลายครั้ง และตองทําแผนการสอนอยางละเอียด รวมทั้งมีการประชุมทบทวนกอน
การสอนทุกครั้ง
- การนําเสนอผลงานในคาบสุดทายของรายวิชา มมศท 101 มีโครงงานนําเสนอถึง 234
โครงงาน ดังนั้นจึงตองเตรียมการคอนขางมาก ทั้งการจัดพิมพโปสเตอรใหนักศึกษา การจัดสถานที่
และบอรดสําหรับแสดงผลงาน การจัดทีมอาจารยผูประเมินผลงาน เปนตน
2. ความรวมมือรวมใจของคณาจารย และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดที่ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กําหนดได ความรวมมือรวมใจดังกลาว
นอกจากจะมีขึ้นเพราะคณาจารยเห็นวาเปนงานสวนรวมของมหาวิทยาลัยแลว ยังเปนเพราะ
คณาจารยเห็นวาเนื้อหาสาระที่จะสอนมีคุณคามากตอนักศึกษา นอกจากนี้ การที่คณาจารยจากทุกคณะ
มาชวยกันสอนยังมีผลพลอยไดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ อาจารยตางคณะตางสาขาวิชามีความ
สนิทสนมคุนเคยกันมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรวมมือกันทํางานดานอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
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3. การประเมินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2550 โดยภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ
ประมาณรอยละ 80 ประเมินวาอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก สวนที่เหลือประเมินอยูในระดับพอใช
ถึงไมดีเพราะเนื้อหาสาระสวนใหญเปนเรื่องที่ทราบกันอยูแลว นอกจากนี้นักศึกษายังใหขอเสนอแนะ
หลายอยางที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนา
คณาจารยที่ชวยกันสอนเพื่อพิจารณาเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งไดนํามาใชในปตอมา
นอกจากนี้ทวี เลาหพันธ และเอื้อพงศ จตุรธํารง ไดสรุป รายละเอียดการจัดการเรียน
การสอนวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ไวดังนี้
การจัดการเรียนการสอนวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย มี 45 ชั่วโมง
แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 มี 6 คาบเปนสาระสําคัญของความเปนบัณฑิต หรือ มนุษยที่สมบูรณ สวนที่ 2
อีก 10 คาบ ใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมที่แสดงถึงการมีจิตสํานึกตอสังคม และนําเสนอโครงงาน
ในชวงปลายปการศึกษาโดยการนําเสนอดวยโปสเตอร และการนําเสนอดวยปากเปลา การจัดการ
เรียน การสอนหลักการและสาระสําคัญในสวนแรกมี 6 คาบ ๆ ละ 3-4 ชั่วโมง ทุกคาบจะเนนการ
มีสวนรวมของนักศึกษา โดยเปนการบรรยายแบบปฏิสัมพันธ สลับกับการทํางานกลุมยอยเพื่อ
วิเคราะหเหตุการณ ปญหาที่หยิบยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษาและการนําเสนอความเห็นของกลุม
สวนที่ 2 การทําโครงงานกลุมของรายวิชา มมศท 101 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาได
รวมกันทํากิจกรรมที่สงเสริมการสรางคุณสมบัติของบัณฑิตตามจุดมุงหมายของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยนักศึกษาจะตองบูรณาการ หลักการ แนวทางและความรูที่ไดจากการรายวิชา รวมทั้ง
การศึกษาขอมูลความรูเพิ่มเติม และการแสดงศักยภาพในการทํางานรวมกันระหวาง นักศึกษาการ
บริหารเวลา การติดตอเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ การทําสื่อ และการนําเสนออยางมีประสิทธิผลซึ่ง
มหาวิทยาลัยคาดวากิจกรรมนี้จะเปนเวทีเบื้องตนใหนักศึกษาไดฝกไดแสดงศักยภาพในดานตาง ๆ
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณตอไป
สรุปวาการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะการจัดแบบ
บังคับบางวิชาและใหเลือกบางวิชา กําหนดกลุมวิชาแกนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนแบบบังคับรวม
มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาทุกคนเรียนเหมือนกัน จํานวน7 หนวยกิต และกลุมวิชาภาษา9 หนวยกิต
จัดกลุมใหนักศึกษาเรียนตามความเหมาะสม สวนที่เหลือเปน รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นอกเหนือจาก
กลุมวิชาแกน และวิชาภาษา เปน รายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวนไมนอยกวา 14 หนวยกิต โดยนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาแตละหลักสูตรกําหนด และ
ตามความสนใจวิชาศึกษาทั่วไปที่ตองศึกษาจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 30 หนวยกิต นอกจากนี้
ในการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป2 รูปแบบ
คือ 1) การบริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยคณาจารยจากภาควิชา/
คณะ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ เปนกรรมการและมีรองอธิการบดีฝายการศึกษา เปนประธานและ
มีหนวยงานกองบริหารการศึกษาทําหนาที่ดานธุรการ ดูแล ประสานงานการจัดการเรีการสอนวิ
ยน
ชา
ศึกษาทั่วไป ในรายวิชาแกนที่มีการบูรณาการรายวิชาใหม เชน วิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
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2) การบริหารโดยภาควิชาหรือ คณะในรายวิชาที่คณะกําหนดใหเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มี
จุดประสงคและเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคลองกับจุดประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาควิชา / คณะตองเสนอรายวิชาใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิจารณากอน สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันสมทบนั้นสถาบันสมทบ
ดําเนินการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเปน
องคประกอบที่สําคัญและจําเปนตอการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา
นอกเหนือจากความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่จะนําไปประกอบอาชีพ เพราะเปนวิชาที่มุงพัฒนา
ความเปนมนุษยใหสมบูรณ มีความรูกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง ผูอื่น และสังคม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม สามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีทักษะในการประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได อยางมีความสุข ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ
มีศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความเปนบัณฑิตที่สมบูรณมีความรูคูคุณธรรม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 5,044 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2
ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 770 คน ไดมาโดยการใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับ
ศึกษาสัดสวนประชากรของศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท และ ดิเรก ศรีสุโข (2547: 132)
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99 แลวเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified
Random Sampling)โดยมีกลุมสาขาวิชาเปนระดับชั้น (Strata) และมีนักศึกษาแตละคนเปนหนวย
การสุมดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะกายภาพบําบัด
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
รวม

ประชากร (คน)
588
340
234
228
564
310
385
90
232
86
3,057

กลุมตัวอยาง(คน)
90
52
36
35
86
47
59
14
36
13
468
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ตาราง 1 (ตอ)
กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
รวม
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรีสาขาการ
จัดการและวิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
คณะศิลปศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประชากร (คน)

กลุมตัวอยาง (คน)

515
787
140
1,442

79
120
21
220

199
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153
193
545
5,044

23
29
82
5,044

1. ศึกษาแนวคิด และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหา
ในการสรางแบบสอบถามใหสมบูรณครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวิธีการสราง
แบบสอบถามของไลเคิรท (Likert's Scales)
3. นําขอมูลจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหาร
จัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล
จํานวน 53 ขอ
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อปรับปรุง
แกไขและสงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหาตลอดจนภาษาที่ใชแลวนํามาแกไขปรับปรุง
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาแกไข และนําเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพเพื
นธ่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งแลวทําการแกไขปรับปรุง
6. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try – out) กับนักศึกษา
จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชวิธีการหาคา 27% ของกลุมสูง และ 27%
ของกลุมต่ํา ใชการทดสอบที (t - test) วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ เลือกขอที่มีคาทีตั้งแต
1.761 มาเปนขอคําถามสําหรับการวิจัย ไดขอคําถาม จํานวน 53 ขอ
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7. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิแอลฟา ของ ครอนบาค
(Cronbach. 1971: 161) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .99
8. นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหความเชื่อมั่นแลวเสนอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ตรวจสอบขอความเห็นเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยแบงออกเป2นตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป และกลุม
สาขาวิชา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ
14 ขอ ดานหลักสูตร 13 ขอ ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 13 ขอ ดานการวัดผลและ
ประเมินผล 13 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และในตอนทาย
ของแบบสอบถามแตละดานจะมีคําถามปลายเปด(Open – Ended)
ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับมาก
3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับนอย
1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
มีดังนี้
4.51- 5.00 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51- 4.50 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมมาก
2.51- 3.50 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมนอย
1.00-1.50 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมนอยที่สุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลในการขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือใหนักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดลตอบแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถาม ไปแจกใหแกนักศึกษาและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืน
ตามเวลาที่กําหนด
3. รวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม
ชึ่งผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 770 ฉบับไดรับคืนจํานวน 700 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.90
แลวนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประมวลผล โดยใช
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป และกลุมสาขาวิชา วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลใน 4 ดาน ไดแก
ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ ดานการวัดผล
และประเมินผล โดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย( Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
3. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและใน
แตละดานจําแนกตาม เพศ ชั้นป วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) และกลุมสาขาวิชา วิเคราะห
โดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว O( ne Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')
4. ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด
นํามาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็น เสนอผล
การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเพื่อใชประกอบในการอภิปรายผลการวิจัย
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คาความถี่
1.
2 คารอยละ
1.3 คาเฉลี่ย
1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก
2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ ( Discrimination Power)
โดยการใชการทดสอบที ( t-test) (Ferguson. 1981: 180)
2.2 หาคาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficient) ของครอนบาค ( Cronbach. 1984: 161)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
3.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบที
(t-test for Independent Group) (Ferguson. 1981: 178)
3.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe' Method) (Ferguson. 1981: 308)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

แทน จํานวน ของนักศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง
Mean)
x แทน คาเฉลี่ย (
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df
แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ ( Degrees of Freedom)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Sum of Squares)
MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Mean Squares)
t
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F- distribution
p แทน
คาความนาจะเปนที่คาสถิติทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยได
นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ
ตอนที่
2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดาน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและในแตละดาน
โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ และชั้นป
ที่ศึกษา วิเคราะหโดยใชการทดสอบที สําหรับกลุมสาขาวิชา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ
ตอนที่ 4
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล จากแบบสอบถาม
ปลายเปด ใชวิธีการแจกแจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย

37

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา

จํานวน

รอยละ

รวม

250
450
700

35.70
64.30
100.00

416
284
700

59.40
40.60
100.00

424
200
76
700

60.60
28.60
10.90
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
3. กลุมสาขาวิชาที่กําลังศึกษา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
รวม

จากตาราง 2 แสดงวานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.30)
เพศชาย (รอยละ 35.70) กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 (รอยละ 59.40) ชั้นปที่ 2 (รอยละ 40.60) สําหรับ
กลุมสาขาวิชากําลังศึกษาอยูในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (รอยละ 60.60) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (รอยละ 28.60) และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (รอยละ 10.90) ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและในแตละดาน
โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 - 11
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยรวมและในแตละดาน

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

นักศึกษา(n=700)
S.D. ระดับความเหมาะสม
x
3.78
0.56
มาก
3.79
0.67
มาก
3.75
3.66
3.74

0.66
0.72
0.59

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ
เปนรายขอ
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานการบริหารจัดการ

1 การจัดเวลาเรียนมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
2 การจัดผูสอนเหมาะสมกับแตละรายวิชา
3 ในการเรียนการสอนกลุมใหญมีการจัดจํานวนผูสอน
เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
4 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนใน
แตละรายวิชา
5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแต
ละรายวิชามีความเหมาะสม
6 สื่อการสอน โสต ทัศนูปกรณในแตละรายวิชามีความ
ทันสมัย และใชงานไดดี
7 การจัดสถานที่เรียนเหมาะสมกับการเรียนในแตละ
รายวิชา
8 จํานวนหองเรียนมีเพียงพอกับจํานวนผูเรียนกลุมใหญ
และกลุมยอย
9 การจัดกลุมผูเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม
10 ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
11 หองสมุดมีหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพเพียงพอตอ
การศึกษาคนควา
12 การจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการศึกษา
คนควาในแตละรายวิชา
13 เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูเรียน
สามารถติดตอกับเจาหนาที่ไดอยางสะดวก

นักศึกษา
(n = 700)
S.D.
x
3.63 0.81
3.82 0.77

ระดับ
ความเหมาะสม
มาก
มาก

3.83

0.78

มาก

3.80

0.88

มาก

3.71

0.83

มาก

3.93

0.79

มาก

3.96

0.78

มาก

3.96

0.80

มาก

3.84
3.91

0.78
0.81

มาก
มาก

3.75

0.91

มาก

3.61

0.97

มาก

3.51

0.93

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานการบริหารจัดการ

14 การบริหารจัดการทั่วไปของการเรียนการสอนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม
รวม

นักศึกษา
(n = 700)
S.D.
x

ระดับ
ความเหมาะสม

3.67

0.85

มาก

3.78

0.56

มาก

จากตาราง 4 แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุก ขอ
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักสูตร เปนรายขอ
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานหลักสูตร

1 กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรชัดเจน
2 เนือ้ หาในแตละรายวิชาเปนไปตามจุดมุงหมายของ
รายวิชานั้น ๆ
3 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีโลกทัศนกวางไกล
4 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
5 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูและ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตาง ๆ
6 เนื้อหารายวิชาแสดงใหเห็นความสัมพันธของรายวิชาที่
ศึกษากับศาสตรสาขาอื่น ๆ
7 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียนได
8 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อ สงเสริมความมีคุณธรรม
และจริยธรรมของผูเรียน
9 จํานวนหนวยกิตเหมาะสมกับเนื้อหาของแตละรายวิชา
10 เนื้อหาในแตละรายวิชา มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
11 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดและแกปญหา
12 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน
13 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนมีความหลาก
หลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ
รวม

นักศึกษา
ระดับ
(n = 700)
ความเหมาะสม
S.D.
x
3.99 0.77
มาก
3.88

0.79

มาก

3.88

0.85

มาก

3.96

0.82

มาก

3.89

0.80

มาก

3.75

0.87

มาก

3.76

0.86

มาก

3.92

0.83

มาก

3.56
3.86
3.84

0.95
0.84
0.83

มาก
มาก
มาก

3.52

1.05

มาก

3.40

1.14

ปานกลาง

3.79

0.67

มาก

จากตาราง
5 แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความเหมาะสมในระดับเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 13 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอน
มีความหลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ
ที่นักศึกษาเห็น วา มีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน เปนรายขอ
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1 ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของรายวิชา
กอนเริ่มสอน
2 ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต
ละรายวิชา
3 ผูสอนใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
4 มีการแนะนําตํารา แหลงความรูตาง ๆ สําหรับศึกษา
คนควาในแตละรายวิชา
5 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษา หรือ ซักถามขอ
สงสัยในประเด็นที่ไมชัดเจน ไมเขาใจ
6 มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
7 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกิดทักษะในการศึกษา คนควาและเรียนรูดวยตนเอง
8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ มี
ประสิทธิภาพ
9 การศึกษาดูงานนอกสถานที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากสถานการณจริง
10 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมเรื่อง ความ
รับผิดชอบใหแกผูเรียนอยางเหมาะสม
11 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน
12 มีการฝกปฏิบัติ หรือฝกทักษะเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสบการณใหแกผูเรียน
13 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
รวม

นิสิต
(n = 700)
S.D.
x

ระดับ
ความเหมาะสม

3.92

0.82

มาก

3.72

0.83

มาก

3.69

0.86

มาก

3.61

0.94

มาก

3.86

0.88

มาก

3.87

0.80

มาก

3.72

0.86

มาก

3.74

0.88

มาก

3.44

1.07

ปานกลาง

3.71

0.84

มาก

3.84

0.85

มาก

3.76

0.83

มาก

3.81
3.75

0.84
0.66

มาก
มาก
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จากตาราง 6 แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุก ขอ ยกเวน ขอ 9
การศึกษาดูงานนอกสถานที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสถานการณจริง ที่นักศึกษาเห็นวา
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการวัดผลและ
ประเมินผล เปนรายขอ
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานการวัดผลและประเมินผล

1 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลในการ
เรียนแตละรายวิชาชัดเจน
2 มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผลกอนเริ่มการสอน
3 ผูเรียนรับทราบและเขาใจเกณฑการวัดและประเมินผล
การเรียนที่ผูสอนชี้แจง
4 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน
5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไป
6 ระบบการประเมินมีความยุติธรรมเชื่อถือได
7 ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายในแต
ละรายวิชา
8 การนําเสนอความคิดหรือผลงานสามารถวัดความรูของ
ผูเรียนได
9 วิธีการใหคะแนนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆเหมาะสม
10 การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาและตรง
ตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ

นักศึกษา
ระดับ
(n = 700)
ความเหมาะสม
S.D.
x
3.82

0.90

มาก

3.73

0.87

มาก

3.68

0.93

มาก

3.71

0.85

มาก

3.76

0.84

มาก

3.48

1.01

ปานกลาง

3.60

0.88

มาก

3.67

0.86

มาก

3.60

0.90

มาก

3.68

0.86

มาก
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอ
ที่

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดานการวัดผลและประเมินผล

11 วิธีการวัดผลและประเมินผลสามารถวัด ความรู ความ
เขาใจ และทักษะของผูเรียนได
12 มีการนําผลการวัดผลและประเมินผลแจงใหผูเรียนทราบ
เพื่อเปนขอมูลปอนกลับF( eed Back)ใหแกผูเรียนเพื่อนําไป
พัฒนาตอไป
13 การประกาศเกรด / ผลการเรียนเปนไปตามวันและ
เวลาที่กําหนด
รวม

นักศึกษา
(n = 700)
S.D.
x

ระดับ
ความเหมาะสม

3.65

0.89

มาก

3.62

0.96

มาก

3.62

0.97

มาก

3.66

0.72

มาก

จากตาราง
7 แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุก ขอ ยกเวน ขอ 6 ระบบ
การประเมินมีความยุติธรรมเชื่อถือได ที่นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน
จําแนกตามเพศ
เพศ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

ชาย (n =250 )
S.D.
x
3.82
0.59
3.79
0.70
3.80
0.69
3.70
0.77
3.78
0.63

หญิง (n =450 )
S.D.
x
3.75
0.54
3.78
0.65
3.72
0.64
3.64
0.69
3.72
0.57

จากตาราง
8 แสดงวานักศึกษาชายและหญิงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและแตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก

46
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน
จําแนกตามชั้นป

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
(n =416 )
(n =284 )
S.D.
S.D.
x
x
3.79
0.58
3.76
0.54
3.80
0.70
3.76
0.61
3.73
0.69
3.76
0.61
3.69
0.73
3.63
0.72
3.75
0.62
3.73
0.55

จากตาราง
9 แสดงวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 เห็นวาการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานมีความเหมาะสม
ในระดับมาก
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ
ในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

การจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ
(n = 424 )
S.D.
x
3.80
0.56
3.78
0.69

กลุมสาขาวิชา
กลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(n =200 )
S.D.
x
3.77
0.54
3.80
0.62

กลุมสังคมศาสตร
(n =76 )
S.D.
x
3.69
0.63
3.79
0.69

3.74

0.69

3.75

0.60

3.75

0.68

3.65
3.74

0.75
0.61

3.70
3.76

0.62
0.54

3.67
3.73

0.80
0.63

จากตาราง 1
0 แสดงวานักศึกษากลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร เห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามองคประกอบการจัดการเรียนการสอน จําแนก
ตามเพศ ชั้นปที่กําลังศึกษา วิเคราะหโดยใชการทดสอบที สวนกลุมสาขาวิชา ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ดังแสดงในตาราง 11 - 13
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

เพศ
ชาย (n =250 )
S.D.
x
3.82
0.59
3.79
0.70

หญิง (n =450 )
S.D.
x
3.75
0.54
3.78
0.65

t

p

1.56
0.18

0.12
0.86

3.80

0.69

3.72

0.64

1.65

0.10

3.70
3.78

0.77
0.63

3.64
3.72

0.69
0.57

0.99
1.18

0.32
0.24

จากตาราง 11 แสดงวานักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชั้นป
ชั้นป
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
รวม

ชั้นปที่ 1
(n =416 )
S.D.
x
3.79
0.58
3.80
0.70

ชั้นปที่ 2
(n =284 )
S.D.
x
3.76
0.54
3.76
0.61

t

p

0.77
0.79

0.44
0.42

3.73

0.69

3.76

0.61

-0.56 0.58

3.69
3.75

0.73
0.62

3.63
3.73

0.72
0.55

1.05
0.57

0.30
0.57

จากตาราง
12 แสดงวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดาน
ไมแตกตางกัน
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
การจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการ

2. ดานหลักสูตร

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล

รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p

0.769
218.403
219.172
0.081
310.366
310.447
0.013
305.200
305.213
0.414
364.544
364.958
0.057
244.949
245.006

2
697
699
2
697
699
2
697
699
2
697
699
2
697
699

0.385
0.313

1.23

0.29

0.040
0.445
0.007
0.438
0.207
0.523
0.028
0.351

0.91
0.09
0.99
0.02

0.40

0.82

0.67

0.92

จากตาราง 13 แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษา ในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ
ในแตละดานไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีการแจกแจง
ความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล จากแบบสอบถาม
ปลายเปด
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดานการบริหารจัดการ
1. สถานที่เรียนกระจัดกระจายและไกลทําใหการเรียนวิชาตอเนื่องมี
ปญหาเขาชั้นเรียนสาย
2. หองสมุดนาจะมีสื่อการสอนและหนังสือมากกวานี้
3. เวลาเรียนบางวิชามากเกินไปทําใหนาเบื่อ
4. บางวิชาหองเรียนใหญเกินไปทําใหอาจารยดูแลไมทั่วถึง
5. การเรียนรายวิชาตอเนื่อง(วิชาแกน) ควรจัดเวลาเรียนใหจบภายใน
ภาคการศึกษาเดียว
ดานหลักสูตร
6. เนื้อหาบางเรื่องไมทันตอเหตุการณ ควรปรับปรุง
7. ควรจัดหลักสูตรเพื่อมุงเนนไปที่ความเปนมหิดล จรรยาบรรณของ
มนุษย และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมมากกวานี้
8. เนื้อหาควรเนนเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
9. เนื้อหามากเกินไปไมนาสนใจ ควรปรับเนื้อหาใหกระชับ เนนเฉพาะ
ประเด็นหลัก ๆ
10. ควรปรับเนื้อหาใหทันสมัยและเนนวิธีคิดแกปญหานําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ไมควรเนนหลักทฤษฎีมากเกินไป
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ควรเพิ่มเวลาทํากิจกรรมมากกวานี้
13. อยากใหจัดดูงานนอกสถานที่เพราะเปนสิ่งที่มีประโยชนทําใหได
เรียนรูจากสถานการณจริง

ความถี่ของคําตอบ
(f)
10
7
5
4
3
6
5
4
2
2
8
7
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ตาราง 14 (ตอ)
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ)
14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนรูจักคิดและเขาใจ
กระบวนการทํางานกลุม สงเสริมความสัมพันธของผูเรียนระหวาง
คณะและเรื่องอื่น ๆ
15. การสอนและการทํากิจกรรมควรมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวานี้
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน
16. ควรมีการฝกทักษะมากกวานี้
17. สื่อการสอนนอยและไมชัดเจน
18. นาจะมีสื่อการสอนที่แปลกใหมดึงดูดความสนใจ อยากให แทรก
รูปภาพใน power point และ upload power point ที่อาจารยสอน
ขึ้น web site
ดานการวัดผลและประเมินผล
19. ลักษณะการวัดผลและประเมินผลมีความหละหลวม
20. วัตถุประสงคและเกณฑการวัดผลยังไมคอยชัดเจนคะแนนบางสวน
ไมตรงตามความเปนจริง
21. ควรแจงผลคะแนนการสอบกลางภาค
22. เกณฑการวัดผลไมคอยชัดเจน
23. ขอสอบบางขอไมเหมาะสมวัดความจําอยางเดียว ไมไดวัดความรู
ความเขาใจ

ความถี่ของคําตอบ
(f)
7

4
4
3
2

3
3
3
2
1

จากตาราง
14 แสดงวานักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานตางๆ ดังนี้ ดานการบริหารจัดการ
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีพื้นที่กวา1,200 ไร ตามสภาพที่ตั้งของแตละคณะซึ่งบางครั้ง
สถานที่เรียนกระจายอยู ตามคณะ ทําใหการเรียนวิชาตอเนื่องของนักศึกษามีปญหาเขาชั้นเรียนสาย
หองสมุดนาจะมีสื่อการสอนและหนังสือมากกวานี้ เวลาเรียนบางวิชามากเกินไปทําใหนาเบื่อบางวิชา
หองเรียนขนาดใหญที่มีผูเรียนจํานวนมาก ทําใหอาจารยดูแลไมทั่วถึง อีกทั้งควรจัดเวลาเรียนจบ
ภายในภาคการศึกษาเดียว ดานหลักสูตร เนื้อหาบางเรื่องไมทันตอเหตุการณ ควรปรับปรุงใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง และเปนปจจุบัน ควรจัดหลักสูตรเพื่อมุงเนนไปที่ความเปนมหิดล จรรยาบรรณ
ของมนุษย และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมมากกวานี้ เนื้อหาที่สอนดีแตปริมาณมาก
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เกินไปไมนาสนใจ ควรปรับเนื้อหาใหกระชับ เนนเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ปรับเนื้อหาใหทันสมัยและ
เนนวิธีการคิด และแกปญหาไดเพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไมควรเนนหลักทฤษฎีมากเกินไป
ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเพิ่มเวลาทํากิจกรรมมากกวานี้เพื่อฝกทักษะ
ฝกการคิด วิเคราะห และการแกปญหา อยากใหจัดดูงานนอกสถานที่เพราะเปนสิ่งที่มีประโยชนทํา
ใหไดเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนรูจักคิดและเขาใจ
กระบวนการทํางานกลุม สงเสริมความสัมพันธของผูเรียนระหวางคณะและเรื่องอื่น ๆ การสอนและ
การทํากิจกรรมควรมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวานี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน สื่อการสอน
นอยและไมชัดเจนบางครั้งตัวหนังสือเล็กมองไมชัด นาจะมีสื่อการสอนที่แปลกใหมดึงดูดความสนใจ
อยากให แทรกรูปภาพใน power point และ upload power point ที่อาจารยสอนขึ้น web site ดาน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาลักษณะการวัดผลและประเมินผลมีความหละหลวม วัตถุประสงค
และเกณฑการวัดผลยังไมคอยชัดเจนคะแนนบางสวนนักศึกษาคิดวาไมตรงตามความเปนจริง
เกณฑการวัดผลไมคอยชัดเจน บางวิชาอยากใหมีการวัดผลและประเมินผลแคผานหรือไมผาน
ไมตองวัดผลเปนระดับเกรด ขอสอบบางขอไมเหมาะสมวัดเฉพาะความจําอยางเดียว ไมไดวัด
ความรูความเขาใจ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานจําแนกตาม เพศ ชั้นป
และกลุมสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 770 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน คือ
ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผล
และประเมินผล รวมจํานวน 53 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อให
ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น(Reliability)
ทั้งฉบับเทากับ .99

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2
. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผลโดยรวมและในแตละดานโดยการวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นป
โดยการทดสอบที (t-test) จําแนกตามตัวแปรกลุมสาขาวิชา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทํา
การทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe' )
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3. สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดาน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผลโดยการแจกแจงความถี่และ
นําเสนอในเชิงบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาในแตละ
ดานพบวาทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนกัน
2. นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
4. นักศึกษากลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกั น

การอภิปรายผล
1. การศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและในแตละดานพบวามีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้
1.1 ดานการบริหารจัดการ การที่นักศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มีภูมิทัศน
ที่เปนระเบียบสดชื่นและสวยงาม และมีตึกเรียนเปนสัดสวน มีการจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน เพราะบางรายวิชาที่เปนวิชาบังคับใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียน เชน วิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย โดยจะมีการคละนักศึกษาทุกหลักสูตรเขามาเรียนรวมกัน ดังนั้นจึงมี
นักศึกษาเรียนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยไดจัดหองขนาดใหญไวรองรับและใหบริการในการเรียน
การสอน นอกจากนี้การเรียนการสอนที่เปนกลุมยอย มหาวิทยาลัยก็ไดจัดหองเรียนขนาดเล็กไว
ใหบริการ โดยเฉพาะรายวิชาที่ตองมีการควบคุม ดูแล จากผูสอนอยางใกลชิด เชน วิชาภาษาอังกฤษ
รวมถึงไดมีการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนการสอน ไดแก การมีหองสมุด
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ที่ทันสมัยใหบริการ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงมี
เทคโนโลยีที่ชวยในการสืบคนขอมูล มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย และการใหบริการดาน
สื่อ โสต ทัศนูปกรณ ที่อํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน เปนตน และที่สําคัญอาจารยผูสอน
สวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณ ในการสอน มีการแนะนําและ
กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
ศึกษาทั่วไป ดังที่ ไพฑูรย สินลารัตน (2550: 150-151) ไดสรุปประเด็นการบริหารงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไววา การใหบริการในดานความสะดวกและความพรอมของการสอน ความสะดวกและ
ความพรอมจะครอบคลุมสิ่งที่เปนองคประกอบของการสอน นับแตเรื่อง อาคารสถานที่ในการสอน
บริการอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอน บริการจัดทําเอกสารตํารา บริการคนควา
หองสมุด บริการจัดหาหนังสือประกอบการสอน การจัดเวลาที่เหมาะสม เปนปจจัยที่จะสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหบรรลุวัตถุประสงค งานวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย สินลารัตน (2549: 96) ที่ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวา นิสิตมีความเห็นตอการบริหารจัดการที่เปนอยูของ
หลักสูตรการศึกษาทั่วไปในปจจุบันระดับมาก
1.2 ดานหลักสูตร การที่นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากอาจ
เนื่องมาจากนักศึกษารับทราบขอมูลรายละเอียดของการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัด
เนื้อหารายวิชาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแลวทําใหนักศึกษามองเห็นประโยชน
ของการเรียนวิชาดังกลาวที่จะเสริมใหการเรียนวิชาชีพสมบูรณขึ้น ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรเนนความเปน
มนุษยที่สมบูรณ อยางเชน รายวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย เปนรายวิชา
แกนที่มีการบูรณาการนักศึกษาทุกหลักสูตรตองเรียน การบูรณาการหลักสูตร เนื้อหาวิชา การ
ติดตามผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีสวนสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังที่ เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ และสุนทรี คนเที่ยง (2543: 57-58) กลาววา หลักสูตรที่ดีควร
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมความเปนคนสมบูรณที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะชีวิต
และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนีอาจเป
้
นเพราะนักศึกษาเห็นวา จํานวนหนวยกิตที่กําหนดให
เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต นั้นมีความเหมาะสมโดยกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกหลักสูตร
เรียนวิชาแกน จํานวน 7 หนวยกิต และกลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต รวมเปน 16 หนวยกิต
กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเลือกตามความสนใจอีก
จํานวนจํานวน 14 หนวยกิต รวมปน 30 หนวยกิต ดังงานวิจัยของ สมหวัง พิธิยานุวัฒนและคณะ
(2544: 2-5) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พบวา หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ดีควรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและสงเสริมความเปนมนุษยที่สมบูรณ มุงเตรียม
ความพรอมดานสติปญญาใหความสําคัญกับทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรูในสังคมขาวสาร สงเสริม
การเห็นคุณคาของภูมิปญญาเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นและมุงพัฒนาความเปนสากล
เพื่อพัฒนาความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ งานวิจัยนี้สอดคลองการวิจัยของ
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สุรวีย เพียรเพชรเลิศ (2544: 65) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวานิสิต
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา ดานหลักสูตรมีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมาก และ วัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา (2551: 98) ไดทําการศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นดวยกับสภาพแวดลอมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดานหลักสูตรในระดับมาก
1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนักศึกษารับทราบวัตถุประสงคและรายละเอียดของแตละรายวิชากอน
ผูสอนเริ่มสอน ทําใหผูเรียนเขาใจ ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การสอนเปน
ทีม (Team Teaching) การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนและ
ผูสอน (Active Learning) การแบงกลุมอภิปราย การสรางสถานการณจําลองมาใหนักศึกษาคิดวิเคราะห
เนนใหนักศึกษาเขาใจและแกปญหาได การทํากิจกรรมกลุม การทํารายงาน การทําโครงงาน
การนําเสนอผลงาน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนไมใหเกิดการเบื่อหนาย และกอใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดี
เกิดการเรียนรูทํางานเปนทีม แบงงานกันทํา รูจักเสียสละ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เรียนรูการอยูรวมกันในสังคม กระตุนใหเกิดการศึกษาคนควา พัฒนาศักยภาพใหผูเรียนไดคนควา
หาความรูดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาในแตละรายวิชา
และฝายกิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานตาง ๆ เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ดานวินัย ทักษะสังคม วิชาชีพ จิตตปญญาศึกษา และออก
ใบรับรอง (Activity Transcript)ใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนําไปใชประโยชน มุงเนนใหนักศึกษา
สําเร็จเปนบัณฑิตที่มีคุณคาของสังคมตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังที่ อุทุมพร
(ทองอุไทย) จามรมาน (2541: 5) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการระบุ
วัตถุประสงคในการสอนของอาจารย และการเรียนของนักศึกษา การระบุเทคนิคการสอนของ
อาจารยและการเรียนของนักศึกษาตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอน สื่อตาง ๆ ชวยใหการเรียน
การสอนประสบความสําเร็จ งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย สินลารัตน ( 2549: 73)
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตมี
ความเห็นตอวิธีการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่คาดหวังระดับมาก และสุพรรณี เพชระ2552:
( 87)
ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยา
เขตพัทลุง พบวา นิสิตมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดานกระบวนการเรียนการสอน วามีความเหมาะสมในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับ วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 115) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารยและนิสิต
พบวา อาจารยมีความเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาเหมาะสมในระดับ ปานกลาง
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1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากผูสอนไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและประเมินผล รูปแบบการวัดผล
การประเมินผลแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุมใหนักศึกษารับทราบกอนเริ่มสอน เชนบางวิชาไมมีการสอบ
มีการวัดผลและประเมินผลโดย การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรมกลุม การทํา
รายงาน การทําโครงงานแลวนําเสนอหนาชั้น การอภิปรายและปฏิบัติในชั้นเรียน วิธีการวัดผล
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน รวมถึงวิธีการใหคะแนนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยาง
เหมาะสม และกําหนดเกณฑการวัดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในบางรายวิชานักศึกษาเสนอใหวัดผล
และประเมินผลเปน ผาน หรือไมผานไมตองวัดผลเปนระดับเกรด การนําผลการวัดผลและประเมินผลแจง
ใหผูเรียนทราบเพื่อเปนขอมูลปอนกลับนั้น นักศึกษาเห็นวาการประกาศคะแนนของการสอบกลาง
ภาคจะเปนประโยชนแกนักศึกษาในการแกไขและปรับวิธีการศึกษาเลาเรียน หากผลการประเมินไม
เปนที่พึงพอใจ การวัดผลและประเมินผลจะเปนขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนแกผูเรียนและผูสอน
ชี้จุดที่บกพรองเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล ดังที่ ไพศาล
หวังพานิช (2543: 54-55) กลาววาผูสอนควรดําเนินการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ มีคุณธรรม
เปนธรรมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและการสอน
ซึ่งสอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน (2541: 13) ที่กลาววา การวัดผลของอาจารยตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการสอนและหาเทคนิคการสอน การวัดผลเปนการใหขอมูลยอนกลับสูทั้งตัวผูเรียน
และอาจารยวามีขอบกพรองในดานใดเพื่อปรับปรุงเปนระยะ ๆ งานวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของ
มณี ชางเผือก (2539: 63) ที่ไดศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามทัศนะของอาจารยและนักศึกษา พบวานักศึกษา
มีทัศนะวาการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนโดยสวนรวมเหมาะสมมาก และ
สอดคลองกับ นารี รมยนุกูล (2547: 109) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมดานการวัดและประเมินผล
นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก และ อรทัย บุญชวย (2542: 68) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการวัดและประเมินผลเปนรายขอวามีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นป
และกลุมสาขาวิชาพบวา
2.1 นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากผูเรียนไดศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกันโดยไมจํากัดเพศ
นักศึกษาชายและหญิงทุกคนตองเขาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตภาคและ
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แตละปการศึกษา สามารถเลือกวิชาศึกษาทั่วไปไดบางตามความสนใจตามหนวยกิตที่หลักสูตร
กําหนดไดรับการถายทอดและศึกษาเรียนรูจากผูสอนคนเดียวกัน หรือกลุมวิชาเดียวกัน ไดรับบริการ
และการอํานวยความสะดวกจากผูสอนและเจาหนาที่ที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกัน
การเขาชั้นเรียน การทํากิจกรรมการเรียนการสอน การแบงกลุมทํากิจกรรม ทํารายงาน โครงงาน
การนําเสนองาน การฝกทักษะประสบการณในลักษณะเดียวกัน ทุกคนมีโอกาสและสิทธิ์ในการเขา
รวมเทาเทียมกัน ดังนั้นเพศจึงมิใชตัวแปรที่มีอิทธิพลใหความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนแตกตางกัน ดังที่ โสภาพรรณ ตันตยาคม และสมบัติ วัจนะสาลิกากุล (2523: 71) กลาววาทั้ง
ชายและหญิงไดรับการอบรมและปฏิบัติคลายคลึงกันมีโอกาสในการแสดงออกเทากันจึงสงผลให
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อรวัฒนา ชินพันธ2548:
( 66)
ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาการ
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวานักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะตอการ
เรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาการการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวม
และแตละดานไมแตกตางกัน และ ธวัลรัตน พลเจริญ (2546: 78) ไดทําการศึกษาทัศนะของนิสิตที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ พบวานิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนสาขาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทุกดานและในแตละดาน
ไมแตกตางกันเชนกัน
2.2 นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยไดมีการบริหาร
จัดการดานการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษา การจัดสภาพแวดลอม รวมถึงการจัดปจจัย
เกื้อหนุนการเรียนการสอนตางๆ ในมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2
เปนนักศึกษาที่เขามาตอเนื่องกันจึงไดสัมผัสสิ่งแวดลอมและรับประสบการณตาง ๆ ที่เหมือนหรือ
ใกลเคียงกัน และนักศึกษาดังกลาวขางตนเปนผูที่มีอายุและวัยใกลเคียงกันจึงมักมีความชอบ
ความไมชอบ ความเห็นไมแตกตางกัน ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) กลาววา นิสิตที่มีอายุอยู
ในชวงวัยรุนตอนปลาย คือชวงอายุ 17-22 ป เปนวัยที่ใกลเคียงกัน จึงมีความคิดเห็น ความรูสึก
ความรับผิดชอบ ความสนใจ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณคลายคลึงกัน ซึ่งผลงานวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ สนทยา สาลี ( 2546: 63) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของอาจารยและ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการสืบคน
สารนิเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบวานักศึกษาที่เรียนในชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนโดยรวมไมแตกตางกัน
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2.3 นักศึกษาที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตดานไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชา
ตางกันแตตองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามจํานวนหนวยกิตที่แตละหลักสูตรกําหนด หลักการ วิธีการ
จัดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแมวาสาขาตางกันแตจัดกลุมเรียนคละทุกสาขาในแตละหอง
การจัดผูสอนกลุมเดียวกัน การสอน การจัดกิจกรรมภายในหองเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การสอบ การวัดผล การใหคะแนน การอํานวยความสะดวก การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา
เรียนรูเหมือนกัน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ มุงใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรอบรูกวาง
ขวาง คิดเปน แกปญหาเปน เขาใจความสัมพันธระหวางตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการ
ไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนทําให
นักศึกษาสาขาตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ดังที่ วิชัย ดิสสระ (2535: 103) กลาววาการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางของแตละ
บุคคล จําเปนตองอาศัยกลวิธีการเรียนการสอนหลายๆรูปแบบอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทัศนัยน ขอมธิดา
(2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับ
อรวัฒนา ชินพันธ (2548: 70) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน
ระบบกลุมใหญวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาตางกันมีทัศนะตอการเรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและแตละดานแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการจากผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
ในระดับมาก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสงเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอนและสนองตอบความตองการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน สถานที่เรียนและหองเรียนใหเหมาะสม หองสมุดใหบริการ ตํารา วารสาร
สิ่งพิมพ แหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ชวยในการสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว และทันสมัย
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2. ดานหลักสูตร จากผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความคิดเห็นวาโดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ยกเวนในขอที่วารายวิชามีความหลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ
สนใจนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เพื่อใหการจัดการดานหลักสูตรมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานดูแลและประสานงานการจัดรายวิชาในหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป การปรับ/สรางเนื้อหารายวิชาใหเพื่อเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป ควรมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ 5 ป ปรับเนื้อหา
หลักสูตรใหทันสมัย เปนปจจุบัน มีความหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตาม
ความสนใจ
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษามีความเห็นวโดยรวมมี
า
ความเหมาะสม
ในระดับมาก ยกเวนในขอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
สถานการณจริงนักศึกษาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาใฝศึกษาหาความรูอยางอิสระ จัดใหมีการคนควาหาความรู
พัฒนาความคิด เนนความเขาใจ เกิดปญญาสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับความรูความชํานาญ
ในวิชาชีพเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม ดังนั้นเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะและประสบการณและการจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน
ที่จะไดเรียนรูจากสถานการณจริง
4. ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษามีความเห็นวาโดยรวมเหมาะสมในระดับมาก
ยกเวนในขอที่ระบบประเมินมีความยุติธรรมเชื่อถือได นักศึกษาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง

และในการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาแบบกลุมในหองเรียนซึ่งนักศึกษาเห็นวาไมยุติธรรม
และบางรายวิชามีการประเมินหลายแบบ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรจัดอบรมใหผูสอนมีความรู

เทคนิคและวิธีประเมินกําหนดเกณฑมาตรฐานเดียวกันเพื่อความยุติธรรม อีกทั้งควรมีการพิจารณา
ตรวจสอบ และทบทวนเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและประเมินผลจากผลของการประเมินในแตละป
การศึกษา เพื่อกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมและชัดเจน รวมถึงการประชุม
สัมมนาเพื่อสื่อสารใหอาจารยผูสอนเขาใจ

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ของหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปเนื่องจากมีความแตกตางกัน มีปญหาและขอจํากัดตางกัน ดังนั้นควรศึกษาวิจัยเฉพาะในแตละ
รายวิชาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของหลักสูตร
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชาแกนที่เปนรายวิชาตอเนื่อง
4. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นป 4 ป 5 และป 6 เกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
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แบบสอบถามเรื่อง
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
------------------------------------คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
จัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล
2. กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความคิดเห็นของทาน และขอขอบคุณอยางสูงที่ให
ความรวมมือ ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลสําหรับ ผูบริหาร อาจารย และ ผูเกี่ยวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยตอไป
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : สอบถามขอมูลขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
1. เพศ

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
 ชาย

 หญิง

2. ชั้นปที่ ทานกําลังศึกษาอยู
 ชั้นปที่ 1

 ชั้นปที่ 2

3. คณะ/วิทยาลัย ที่กําลังศึกษา







1. แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เภสัชศาสตร
5. พยาบาลศาสตร
6. สัตวแพทยศาสตร
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7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
8. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
9. เทคนิคการแพทย
10. กายภาพบําบัด
11. สาธารณสุขศาสตร
12. วิศวกรรมศาสตร
13. วิทยาศาสตร
14. การจัดการ
15. ศาสนศึกษา
16. ศิลปศาสตร

ตอนที่ 2 : แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรีใน 4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานหลักสูตร
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ดานการวัดผลและประเมินผล
และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะมีคําถามปลายเปด(Open Ended)
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง

โปรดอานขอความในแบบสอบถามแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้น โดยพิจารณา
จากคาน้ําหนัก คะแนน ดังนี้

คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวมากที่สุด
ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวมาก
ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวปานกลาง
ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวนอย
ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวนอยที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ที่ ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ เห็น
ดวย
หลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล

มาก
ที่สุด
5

เห็น
ดวย
มาก
4

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง
3

เห็น
ดวย
นอย
2

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด
1

ดานการบริหารจัดการ
1 การจัดเวลาเรียนมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
2 การจัดผูสอนเหมาะสมกับแตละรายวิชา
3 ในการเรียนการสอนกลุมใหญมีการจัดจํานวนผูสอน
เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
4 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแตละ
รายวิชา
5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแตละ
รายวิชามีความเหมาะสม
6 สื่อการสอน โสต ทัศนูปกรณในแตละรายวิชามีความ
ทันสมัย และใชงานไดดี
7 การจัดสถานที่เรียนเหมาะสมกับการเรียนในแตละรายวิชา
8 จํานวนหองเรียนมีเพียงพอกับจํานวนผูเรียนกลุมใหญและ
กลุมยอย
9 การจัดกลุมผูเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม
10 ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
11 หองสมุดมีหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพเพียงพอตอ
การศึกษาคนควา
12 การจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการศึกษาคนควา
ในแตละรายวิชา
13 เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูเรียนสามารถ
ติดตอกับเจาหนาที่ไดอยางสะดวก
14 การบริหารจัดการทั่วไปของการเรียนการสอนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ที่ ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ เห็น
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ดวย
มาก
ที่สุด
5

15

16
17
18
19
20
21
22

เห็น
ดวย
มาก
4

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง
3

เห็น
ดวย
นอย
2

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด
1

ดานหลักสูตร
กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรชัดเจน
เนื้อหาในแตละรายวิชาเปนไปตามจุดมุงหมายของรายวิชา
นั้น ๆ
เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีโลกทัศนกวางไกล
เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูและเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตาง ๆ
เนื้อหารายวิชาแสดงใหเห็นความสัมพันธของรายวิชาที่
ศึกษากับศาสตรสาขาอื่น ๆ
มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียนได
มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน
จํานวนหนวยกิตเหมาะสมกับเนื้อหาของแตละรายวิชา
เนื้อหาในแตละรายวิชา มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดและแกปญหา

23
24
25
26 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน
27 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนมีความ
หลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ระดับความคิดเห็น
ที่ ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ เห็น
ดวย
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

มาก
ที่สุด
5

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เห็น
ดวย
มาก
4

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง
3

เห็น
ดวย
นอย
2

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด
1

ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของรายวิชากอน
เริ่มสอน
ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับแตละ
รายวิชา
ผูสอนใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
มีการแนะนําตํารา แหลงความรูตาง ๆ สําหรับศึกษา
คนควาในแตละรายวิชา
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษา หรือ ซักถามขอสงสัยใน
ประเด็นที่ไมชัดเจน ไมเขาใจ
มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการศึกษา คนควาและเรียนรูดวยตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากสถานการณจริง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมเรื่อง ความ
รับผิดชอบใหแกผูเรียนอยางเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน
มีการฝกปฏิบัติ หรือฝกทักษะเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสบการณใหแกผูเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ระดับความคิดเห็น
ที่ ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ เห็น
ดวย
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

มาก
ที่สุด
5

เห็น
ดวย
มาก
4

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง
3

เห็น
ดวย
นอย
2

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด
1

ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
41 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลในการเรียน
แตละรายวิชาชัดเจน

42 มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ประเมินผลกอนเริ่มการสอน
ผูเรียนรับทราบและเขาใจเกณฑการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่ผูสอนชี้แจง
วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบการประเมินมีความยุติธรรมเชื่อถือได
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายในแตละ
รายวิชา
การนําเสนอความคิดหรือผลงานสามารถวัดความรูของ
ผูเรียนได
วิธีการใหคะแนนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆเหมาะสม
การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาและตรงตาม
วัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ
วิธีการวัดผลและประเมินผลสามารถวัด ความรู ความเขาใจ
และทักษะของผูเรียนได
มีการนําผลการวัดผลและประเมินผลแจงใหผูเรียนทราบเพื่อ
เปนขอมูลปอนกลับF( eed Back)ใหแกผูเรียนเพื่อนําไปพัฒนา
ตอไป
การประกาศเกรด / ผลการเรียนเปนไปตามวันและเวลาที่
กําหนด

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และ
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

78

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแบบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1. ดร. สุวพร ตั้งสมวรพงศ
อาจารยประจําภาควิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ดร. อุไร จักตรีมงคล

อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

79

80

81

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย

82

83

84

ภาคผนวก ง

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและ
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม
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1. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .99
2. คาอํานาจจําแนก(t) ของแบบสอบถามรายขอ
ขอที่
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
26
27

คาอํานาจจําแนก(t)
ดานบริหารจัดการ
2.750
2.546
3.101
1.941
3.334
3.113
2.346
2.366
2.646
2.729
3.194
2.546
2.198
2.075
ดานหลักสูตร
2.018
3.035
2.925
3.325
2.139
3.121
2.688
3.121
2.494
3.384
2.346
2.464
3.564

ขอที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

คาอํานาจจําแนก(t)
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
2.986
3.837
3.767
3.795
3.162
3.742
2.762
2.688
3.035
3.564
4.615
2.714
3.564
ดานการวัดผลและประเมินผล
4.366
4.638
3.989
2.986
3.360
2.986
4.704
3.052
2.614
2.546
3.972
2.925
2.868

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล นาง จันทิพร ยะบุญวัน
วัน เดือน ปเกิด
14 กันยายน 2502
สถานที่อยูปจจุบัน
55/211 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
11110
ตําแหนงหนาที่การงาน นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทํางานปจจุบัน กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
2527 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.
2554 การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

