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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย 1. ศึกษาองค์ประกอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเอกสาร
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 2. ศกึษาการจดัทำาและจดัการเรยีนการสอนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จากเอกสาร
แบบสำารวจข้อมูลการจัดทำาและจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกศึกษาข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย จำานวน 10 แห่ง เลือกแบบเจาะจง เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสำารวจการจัดทำาและจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั่งหมด 
จำานวน 8 ท่าน คือ ผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ กำากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหมวด
วชิาศกึษาทัว่ไป จำานวน 4 ทา่น และนกัวชิาการศกึษา ผูป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระสานงานในการจดัทำาและเสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 4 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึก
หลักสูตร สำาหรับสรุปตามองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเอกสาร (มคอ.2) และแบบสำารวจ
ข้อมูลการจัดทำาและจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย โดยปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องความ
เที่ยงตรง เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน

ผลการศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้ง 10 แห่ง จัดทำาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การระบุเป็นหมวดตามรูปแบบ มคอ.2 
(รายละเอียดของหลักสูตร) มีจำานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 โดยการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ 1) ปรัชญา สถาบันส่วนใหญ่ได้กำาหนดการจัดการศึกษามุ่งเน้นการ
เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทางด้านทักษะชีวิต ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม  
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2) วัตถุประสงค์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันส่วนใหญ่กำาหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้อง
ครอบคลุมในด้านรายละเอียดข้อกำาหนดเนื้อหา ต่างมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สร้างและพัฒนาให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันส่วนใหญ่กำาหนดเป็น 
กลุ่มวิชาตามเนื้อหาสาระ และบูรณาการศาสตร์ และมีรายวิชาทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) จำานวนหน่วยกิตรวมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำาหนดจำานวนหน่วยกิตรวมอยู่ระหว่าง ไม่น้อยกว่า  
30-31 หน่วยกิต 5) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาที่นิยมในสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้ศึกษา  
พบว่า รายวิชาทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำานวนสถาบัน 8 แห่ง รองลงมาคือรายวิชาทาง
ดา้นผูป้ระกอบการ มจีำานวนสถาบนั 6 แหง่ จากจำานวนทัง้หมด 10 แหง่ และ 6) ผลลพัธก์ารเรยีนรู้หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป สถาบันส่วนใหญ่ได้กำาหนด มีจำานวน 5 ด้านตรงกัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ สำาหรับการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
โดยใช้รูปแบบเชิงรุก เป็นส่วนใหญ่ และวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต โดยการสอบวัดความ
รู้ ผลงาน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เฉพาะของแต่ละรายวิชา

คำ�สำ�คัญ: หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Abstract
This research intently investigated the general education studies following the Thai 

Qualifications Framework for Higher Education (TQF) including: 1) the key components of 
general education module based on the general education-related document ; and 2) the  
general education module design and instructional management based on survey on  
the related document. On this matter, the researcher selected 10 target universities by  
a purposive sampling method and the study was conducted as a descriptive research with 
content analysis. There were 8 key informants including 4 executives in charge of general 
education module development and management and another 4 curriculum coordinators 
assigned to compete the survey on the general education module design and instructional 
management. The research instruments were the data recording form with the summary 
of the key components from different general education modules and the survey form on  
general education modules that had been developed by the researcher according to the  
related research works and validated for the accuracy and validity by the 3 associate  
specialists. 

The research outcomes indicated that 9 out of those 10 universities or 90% have 
similarly designed their general education modules based on the Thailand Qualification  
Framework (TQF) in which the modules are described in a TQF2 form (Curriculum  
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บทนำา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้กำาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งประกาศใช้ ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นต้น
มา โดยมุง่เนน้ผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ กำาหนดผล
การเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี ที่คาดหวังให้บัณฑิต
มีอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ และ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2552) แนวทางในการ
จัดทำามาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการ
ศกึษาไทย 4.0 และกรอบการผลติและพัฒนากำาลัง
คนเพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้ 
ไปใช้ได้ในชีวิต ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีของ
ผู้เรียนและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับนั้นไปทำา
ประโยชน์ ซึ่งหลักสูตรจัดเป็นหัวใจหลักของการ
พัฒนาการศึกษา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554: 
51)

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีป ีพ.ศ. 
2558 ซึ่งกำาหนดโครงสร้าง ประกอบด้วยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

Specification). Specifically, this study thoroughly considered several key components of general 
education module including: 1) Philosophy: most of the universities basically set their goal 
on enhancing the learner’s performance in life skill, personal knowledge and ability, as well 
as morality and ethics ; 2) General Education Objective: most of the universities define their 
objectives that are mostly consistent to the course requirements in order to enhance, build 
up, and develop the graduate with required qualifications ; 3) Module Structure: most of 
the universities similarly classify the courses based on the lesson contents and possibility for 
cross-disciplinary integration ; the Sufficiency Economy course is required ; 4) Total credit: 
the total credit of general education module should certainly be in a range of 30-31 credits 
; 5) General Education Course: From those 10 universities, the most commonly offered 
course is the Sufficiency Economy-related course (offered in 8 universities) followed by the 
entrepreneurship-related course (offered in 6 universities) ; and 6) Learning outcome: Those 
10 universities similarly evaluate their learners in 5 dimensions following the TQF, a variety 
of proactive instructional methods is implemented, and the student’s learning outcome is 
manly assessed by examination test and individual assignments, and the student’s learning 
achievement should be verified following the domains of learning in each specific course.

Keywords:	General Education, Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: 
HEd), the standard of undergraduate programs
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เลือกเสรี โดยจำานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และได้ให้
ความหมายว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง 
หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก” สำาหรับการพัฒนาหลักสูตร ให้
ทุกหลักสูตรพัฒนาให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตรทุก
ปีการศึกษา เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะ
เวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติกำาหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัใหบ้ณัฑติ 
มีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
นี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง 
เช่น การเต้นรำา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก 
พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์  
จึง ต้องเ พ่ิมการเ รียน รู้ทาง ด้านทักษะพิสั ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) จากผลการ
รายงานเรื่องกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd)  
พบว่า การศึกษาให้เพิ่มเติมผลการเรียนรู้ของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดจนปรับปรุงคำาอธิบายและเพิ่ม
เติมส่วนของการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อให้มีการดำาเนินงานสัมฤทธิผลตาม 
เป้าหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งเน้นผล
การ เรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ (เครอืข่ายการศกึษาทัว่ไป
แห่งประเทศไทย, 2557)

ปัจจุบันการพัฒนารูปแบบหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไปในสถาบนัอดุมศกึษา มหีลากหลายรปู
แบบ ดังปรากฏในเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของแต่ละสถาบัน ภายใต้องค์ประกอบเดียวกัน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในประเทศไทย เพื่อนำา
ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเป็นสารสนเทศให้กับ
มหาวิทยาลัยและคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ศตวรรษที่21 และการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) รวมถึง ในการจัดทำาเอกสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีองค์ประกอบที่มี 
ความเหมาะสมสอดคล้องตามบรบิทแตล่ะสถาบนั
เสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กำาหนดศกึษากลุม่ตวัอย่างโดยใช้วธีิเลือก

แบบเจาะจง คอื สถาบันอดุมศกึษาในประเทศไทย 
ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา จำาแนกตามกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูล 
CHEQA พิจารณาให้ครอบคลุมตามประเภทหรือ
กลุม่สถาบนัทัง้ 4 กลุม่ คอื กลุม่ ก วทิยาลยัชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค  

สถาบันเฉพาะทาง จำาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
กลุ่ม ค (1) สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิต
ศึกษา กลุ่ม ค (2) สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเลือกศึกษาตามที่ได้รับความอนุเคราะห์
เอกสารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (มคอ.2) ให้ได้
ศึกษาครั้งนี้ 

เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ 10 
มหาวิทยาลัย
 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค (1)
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ง) 
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ง)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ง)
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 ธัญบุรี ค (2)
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ง)
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา (ง)
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข)
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ข)
 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค (1)

องค์ประกอบของเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1. ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2. วัตถุประสงค์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 4. จำานวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 5. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 6. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำารวจข้อมูลการจัดทำาและ
จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1. การจัดทำาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2. การจัดการเรียนการสอนในหมวด
 วิชาศึกษาทั่วไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
1.	ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา 
ไดแ้ก ่1. เอกสารหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จำานวน 10 
เล่ม 2. ผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ กำากับดูแลการพัฒนา
หลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนหมวดวิชาศกึษา
ท่ัวไป จำานวน 4 ทา่น 3. นักวชิาการศกึษา ผูป้ฏิบติั
หน้าท่ีประสานงานในการจัดทำาและเสนอหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 4 ท่าน

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำานวนทั้งหมด 
155 แหง่ (ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์www.mhesi.go.th)

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กำาหนดโดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ครอบคลุมสถาบัน
อุดมศึกษา จำาแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ที่ปรากฎในระบบฐานข้อมูล CHEQA พิจารณา
ให้ครอบคลุมตามประเภทหรือกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา ทั้ง 4 กลุ่ม จำาแนกตามกลุ่มสถาบัน
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อุดมศึกษาที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูล CHEQA 
พิจารณาให้ครอบคลุมตามประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย กลุ่ม ก วทิยาลยั
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางจำาแนกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ กลุ่ม ค (1) สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค (2) สถาบันเฉพาะทางท่ี
เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และจากการได้รับความอนุเคราะห์
เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ได้ศึกษาครั้งนี้ 
โดยเลือกศึกษาข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษา จำานวน 10 แห่ง คือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
แบบเชิงคุณภาพ มี 2 ฉบับ คือ

2.1 แบบบันทึกหลักสูตร เป็นการบันทึก
และวิเคราะห์ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา รวมทั้งหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และรูปแบบการแสดงหัวข้อ
ของเอกสารหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป โดยเปรยีบเทยีบ
ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย

2.2 แบบสำารวจข้อมูลการจัดทำาและ
จดัการเรยีนการสอนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป แบง่
ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสำารวจ ตอนที่ 2 การให้ข้อมูลการ
พัฒนาหลักสูตร กรอบแนวคิดในการจัดทำาหรือ

พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบการจัดการ
ศกึษาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระเบยีบขอ้ปฏบิตัทิีใ่ช้
ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร และข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต ตอนที่ 3 ข้อมูล ข้อเสนอ
แนะในการจัดทำาและการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.	วิธีก�รสร้�งเครื่องมือ

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยศึกษาเอกสารงาน
วิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดทำา หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา เปน็
แนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย โดยปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดความถูกต้องความเที่ยงตรง เหมาะ
สม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 
ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบริหารการศึกษา และ
วิจัยการศึกษา

4.	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไปของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในเดือน
เมษายน 2563 ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสำารวจข้อมูลการจัดทำาและจัดการเรียน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใช้แบบ
สำารวจผ่านทางออนไลน์ ให้ข้อมูลสถาบันละ 2 
ท่าน จำานวน 10 แห่ง จำานวนทั้งหมด 20 ท่าน 
ประกอบดว้ย 1. ผูบ้รหิาร ในหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ที่
กำากับดูแลการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 1 ท่าน 
และนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสาน
งานในการจัดทำาและเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จำานวน 1 ท่าน ให้ข้อมูล โดยตอบแบบสำารวจ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตร
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และระบบฐานข้อมูล http://regpr.msu.ac.th/ 
curriculum ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้รับการตอบแบบ
สำารวจทั้งหมด จำานวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
40ผา่นทางออนไลน์ ผูว้จิยัจึงได้เกบ็รวมรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบสำารวจขอ้มลูการจดัทำาและจัดการเรยีน
การสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากข้อมูลที่ได้
รับการบันทึกผ่านทางออนไลน์ 

5.	ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
จากเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิเคราะห์
ข้อมลูเชงิเนือ้หา (Content analysis) และประมวล
ข้อมูลจากแบบสำารวจ จากนั้นได้ทำาการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน
ภาพรวมของ ทุกมหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัย
จากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 1. ศึกษาองค์ประกอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเอกสาร 2. ศึกษาการ
จดัทำาและจดัการเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป จากแบบสำารวจข้อมูลการจัดทำาและจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สรุปผลดังนี้

1. ผลจากการศึกษาเอกสารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ปรากฏดังนี้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกหลักสูตรเป็นการบันทึกและวิเคราะห์
องค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย 
เปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 10 
แห่ง ผลปรากฏ ดังนี้

1.1 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สถาบันได้กำาหนดปรัชญาของหมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไปตามบรบิทเฉพาะในแตล่ะแหง่ กำาหนด
ปรัชญาส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับปรัชญาหมวด
ศึกษาทั่วไปที่ระบุ ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 โดยสถาบนัสว่นใหญ่
ได้กำาหนดการจัดการศึกษามุ่งเน้นการเสริมสร้าง
พฒันาผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ทางดา้นทกัษะชีวติ ความ
รู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

สถาบันส่วนใหญ่กำาหนดวัตถุประสงค์ให้
มีความสอดคล้องครอบคลุมในด้านรายละเอียด
ข้อกำาหนดเนื้อหา ต่างมีความมุ่งหมายที่จะ 
ส่งเสริม สร้างและพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยมีข้อสังเกตในประเด็นที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับ
ผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการ
ทำางาน การทำางานเป็นทีม การใช้ชีวิตในสังคม 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ข้อมูลเชิง
ตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
และใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีภาวะการเป็นผู้นำา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า เห็น
คณุคา่ของตนเอง ผูอ้ืน่ สังคม ศิลปวฒันธรรม และ
ธรรมชาติ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบ
การ (Entrepreneurship) ตระหนักในการ
ปฏิบัติตนและสามารถปรับใช้แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 โครงสร้าง จำานวนหน่วยกิต และ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันส่วนใหญ่กำาหนดเป็นกลุ่มวิชา
ตามเนื้อหาสาระ และบูรณาการศาสตร์ จำานวน
รวมรายวิชาของทุกสถาบันกำาหนดให้มีจำานวน
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รายวิชาบังคับ รวมไม่น้อยกว่า 70 รายวิชา และ
จำานวนรายวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ รวม
ไม่น้อยกว่า 813 รายวิชา มีทั้งกำาหนดโครงสร้าง
แบบการเรียนสำาหรับบางสาขาวิชา ข้อกำาหนดใน
การเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละสถาบันจะมี
ความแตกตา่งกนั จำานวนหนว่ยกติรวม อยู่ระหว่าง 
ไม่น้อยกว่า 30-31 หน่วยกิต กำาหนดหน่วยกิต
รายวิชา เป็นจำานวนรายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็น
ส่วนใหญ่ รายวิชาบังคับที่เป็นที่นิยมในสถาบัน
โดยส่วนใหญ่ คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายวิชาทางด้านผู้ประกอบการ ภาษาเวียดนาม
เพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำาเสนอ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศิลปะกับชีวิต 
เป็นต้น

1.4 ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

สถาบันทุกแห่งได้กำาหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำานวน 5 ด้านตรง
กัน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. 
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยแต่ละแห่งกำาหนดผล
การเรยีนรู้ในแตล่ะด้านคลา้ยคลงึกนั และมสีถาบัน 
จำานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กำาหนดผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
8 ด้าน ระบุตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไป แห่งประเทศไทย 
และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อดุมศกึษาระดบัปรญิญาตรี และมสีถาบนั จำานวน 
1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กำาหนดเพิ่มเป็น 6 ด้าน โดยเพิ่มด้านที่ 6 

เป็นด้านการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตามที่ระบุในเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ
แต่ละสถาบัน ปรากฏว่ามีการเขียนเอกสารหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไปทัง้แบบเขียนเปน็หมวดตามรปูแบบ 
มคอ.2 และ เขียนตามรายละเอียดเนื้อหาหมวด
วิชาแต่ยังคงเนื้อหาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามข้อ
กำาหนดหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. ผลการศกึษาจากการประมวลผลแบบ
สำารวจข้อมูลการจัดทำาและจัดการเรียนการสอน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จากผู้ให้ข้อมูล จำานวนทั้งหมด 8 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ กำากับดูแลการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 4 ท่าน และนักวิชาการ
ศกึษา ผูป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระสานงานในการจดัทำาและ
เสนอหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จำานวน 4 ทา่น ขอ้มลู
โดยสรุป ดังนี้

สว่นที ่1 การจดัทำาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

 1. ปรัชญาแนวคิดที่นำามาใช้ในการ
พฒันาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป พบวา่มกีารพจิารณา
ข้อมูลประกอบ คือ อัตลักษณ์นิสิตของสถาบัน 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และพระราชบัญญัติ
การศึกษา ปรัชญา ปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษา
ทั่วไป ปรัชญาการศึกษา มาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้ เรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน และ
คำานิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2. กระบวนการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ขั้นตอนและวิธีการที่นำามาใช้ในการ
พฒันาหมวดวขิาศกึษาทัว่ไป พบวา่มกีารนำาขอ้มลู
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ผลการประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการ
จัดการเรยีนการสอน พิจารณาประกอบการพัฒนา
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้มีการประชุม
และเสนออนุมัติตามขั้นตอนของสถาบัน

 3. มกีารกำาหนดอตัลกัษณข์องหมวด
วชิาศกึษาท่ัวไปตามบรบิทของหนว่ยงาน พบวา่ให้
มีการกำาหนดให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
นิสิต สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 4. มแีนวทางการกำาหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พบว่า มีการกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยประกอบ และ
ปรึกษาสอบถามจากผู้เช่ียวชาญภายนอก รวม
ท้ังรับฟังจากความคิดเห็นจากหน่วยงาน คณะ 
และอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบัน ท้ังนี้ ให้มี
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 5. มีการประเมินหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พบว่าประเมินโดยกำาหนดวิธีการและรูป
แบบการประเมนิและรอบระยะเวลาทีก่ำาหนดใหม้ี
การประเมิน มีการประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยนิสิต อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร ในทุก
วงรอบการปรับปรุง

 6. มกีารกำาหนดช้ันปใีหเ้รยีนรายวชิา
ในหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปสำาหรบัหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรี พบว่ามีทั้งกำาหนดให้เรียนในชั้น
ปีที่ 1 และ 2 และกำาหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 1-4 
โดยทุกแห่งให้เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปภายในระยะเวลา 4 ปี

ส่วนท่ี 2 ประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงาน 
พบว่ามีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning

 2. การจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงานที่เป็นไปตามจุด
มุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ พบว่ามีการกำาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการทบทวนผลการจัดการ
เรียนรู้

 3. หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดกลุ่ม
เรียนและกำาหนดขนาดชั้นเรียน พบว่าพิจารณา
จากจำานวนผู้สอน จำานวนห้องเรียน จำานวนนิสิต
แต่ละกลุ่ม จำานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และจัดตามลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มวิชา ประเภทรายวิชา

 4. การพัฒนาคณาจารยท์ีส่อนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงาน พบว่ามีการจัด
อบรมอาจารย์ผู้สอน ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับ
การอบรมการสอนทั้งจากภายนอก และภายใน
สถาบัน

 5. วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของนิสิต พบว่าประเมินผลจากการสอบ ผล
งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และมีการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

 6. สิ่งที่ เป็นความโดดเด่นในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป พบว่าได้
มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้บริหารให้
ความสำาคัญ และมีรายวิชาที่น่าสนใจ

 7. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงาน พบว่ามี
กิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละรายวิชา
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 8. การกำาหนดวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนิสิต พบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ใช้แบบประเมนิความ
พึงพอใจ และจัดทำาการวิเคราะห์ผลการดำาเนิน
งานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 9. การบริหารจดัการศกึษาหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป สำาหรับศตวรรษที่ 21 พบว่าเน้นกา
รบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอนร่วม
กับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการพัฒนา
ความรู้เชิงบูรณาการ และทักษะจำาเป็นคือการคิด 
แบบมีวิจารณญาณ 

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ทั้ง 10 แห่ง มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำามาอภิปราย 
ดังนี้

1. ผลการศึกษาเอกสารหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกหลักสูตรเป็นการบันทึกและวิเคราะห์องค์
ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเปรียบ
เทียบข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ผล
ปรากฏ ดังนี้

1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของ
หลักสูตร มีดังนี้

จากแนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบของไทเลอร์ ประกอบด้วย ระบบ
การร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร และ
ระบบการประเมินหลักสูตร (มารุต พัฒนผล, 
2562) ผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาให้ครอบคลุม
ตามแนวทางดังกล่าว เป็นการศึกษาองค์ประกอบ
หลักสูตรในด้านเอก่สารหลักสูตร องค์ประกอบ

หลักสูตรจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการพัฒนา
หลกัสตูร (วิชยั วงษ์ใหญ่: 2554) ผลการศกึษาองค์
ประกอบของ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่าได้จัดทำาอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับ (มารุต พัฒผล, 2562) 
ไดก้ลา่วถงึการจดัทำาเอกสารหลกัสตูรทีม่คีณุภาพ
มีความเช่ือมโยงตลอดแนวระหว่างวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้ และ
การวดัและประเมนิผล ซึง่ส่วนใหญน่ยิมกำาหนดรปู
แบบเอกสารมอีงคป์ระกอบคลา้ยคลงึกนั โดยระบุ
เป็นหมวดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิรปูแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสตูร 
อธิบายภาพรวม จำานวน 8 หมวด มีเพียง 4 แห่ง
ใน 10 แห่ง ที่ระบุเป็นหัวข้อตามเนื้อหา ทุกแห่ง
จัดทำาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องด้วยกำาหนดให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สอดคล้องกับ (สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์, 2559) ที่
ไดศึ้กษา การพฒันารปูแบบการสอนรายวิชาศกึษา
ทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิต
ธานี พบว่าสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดดำาเนินการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องตาม
กฎหมายและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ 
องค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบ
ด้วย 1. วัตถุประสงค์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2. สถานะของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3. หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 4. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
5. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6. คำาอธิบาย
รายวิชา 7. มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา และกลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล (จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา, 
2562: 13) ดังนี้
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 1) ปรชัญาของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 ผลการศึกษา พบว่าสถาบันได้
กำาหนดปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตาม
บริบทเฉพาะในแต่ละแห่ง โดยเป็นการจัดการ
ศึกษามุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ทางด้านทักษะชีวิต ความรู้ความสามารถ 
และคุณธรรมจริยธรรม มีความสอดคล้องกับ
ปรชัญาหมวดศกึษาทัว่ไปทีร่ะบใุนเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กำาหนด
ใหเ้สรมิสรา้งความเปน็มนุษย์ทีส่มบูรณ ์ให้ม ีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และสมดุลตามองค์
ประกอบธรรมชาติของคน คือ ร่างกายและจิตใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ: 2558)

 2) วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป

  ส ถ า บั น ส่ ว น ใ ห ญ่ กำ า ห น ด
วัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องครอบคลุมใน
ด้านรายละเอียดข้อกำาหนดเนื้อหา ต่างมีความ
มุ่งหมายที่จะส่งเสริม สร้างและพัฒนาให้บัณฑิต
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อสังเกตใน
ประเด็นที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะพื้นฐาน
ที่จำาเป็นต่อการทำางาน การทำางานเป็นทีม การใช้
ชีวิตในสังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน และใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีภาวะการเป็นผู้นำา เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่า เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ มีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  
ตระหนักในการปฏิบัติตนและสามารถปรับ
ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตระหนั กถึ งคุณค่ า ของภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น 
สอดคล้องกับที่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2562) ท่ี
กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไปใน
ปัจจุบัน มีรายละเอียดที่จะพิจารณาแยกเป็น 4 
เรื่องใหญ่ คือ เรื่องความรู้กว้าง ความเข้าใจ การ
ใชป้ระโยชนใ์นชวิีตประจำาวัน วัฒนธรรม คณุธรรม 
จริยธรรม และทักษะ

 3) โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ผลการศึกษาพบว่า สถาบันส่วน
ใหญ่กำาหนดเป็นกลุ่มวิชาตามเนื้อหาสาระ และ
บูรณาการศาสตร์ กำาหนดให้มีรายวิชาบังคับ และ
รายวชิาให้เลอืกเรยีนตามความสนใจ โดยบางแหง่
กำาหนดโครงสร้างแบบการเรียนสำาหรับบางสาขา
วิชา ข้อกำาหนดในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใน
แตล่ะสถาบนัจะมคีวามแตกตา่งกนั ไดแ้ก ่จำานวน
หน่วยกิต ที่กำาหนดให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชา การ
กำาหนดกลุ่มวิชา สอดคลอ้งกับงานวิจยัของกฤษฎา 
กุณฑล และนาตยา ปิลันธนานนท์ (2556: 101) 
ทีพ่บวา่การกำาหนดชือ่กลุม่วชิาในหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ใช้ประเด็นหลักในการ
จัดกลุ่มวิชามีความเหมาะสมกับการจัดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในปัจจุบันเนื่องจากการ
กำาหนดประเด็นหลักเอื้อต่อการหลอมรวมเนื้อหา
สาระในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย
เข้าด้วยกันเป็นรายวิชาบูรณาการ 

 4) จำานวนหน่วยกิตรวม 

 กำาหนดจำานวนหน่วยกิตรวมอยู่
ระหว่าง ไม่น้อยกว่า 30-31 หน่วยกิตที่มีการ
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กำาหนดเช่นนี้  เ พ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ท่ีระบุไวว้า่ในโครงสรา้งหลกัสตูร จำานวนหนว่ยกติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต สอดคล้องกับ (จิตต์ภิญญา ชุมสาย  
ณ อยธุยา, 2562) ทีไ่ด้ศกึษาการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบ
ว่าสาระสำาคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำาหนดให้ศึกษา
ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกิต ประกอบด้วย วชิาบงัคบั 
20 หน่วยกิต และวิชาเลือก 10 หน่วยกิต การ
กำาหนดวิชาเลือกคำานึงถีงความแตกต่างของกลุ่ม
ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพ 

 5) รายวิชา

 รายวชิาบงัคับท่ีเปน็ทีน่ยิมในสถาบนั 
จำานวน 10 แห่ง คือ รายวิชาทางด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำานวนสถาบัน 8 แห่ง 
และรองลงมาคือรายวิชาทางด้านผู้ประกอบการ  
มีจำานวนสถาบัน 6 แห่ง และมีจำานวน 4 แห่งที่
มีรายวิฃาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร ภาษา
อังกฤษเพื่อการนำาเสนอ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ศิลปะกับชีวิต เป็นต้น ผลการศึกษา 
ครั้งนี้ มีรายวิชาที่คล้ายคลึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (กฤษฎา กุณฑล และนาตยา ปิลันธนานนท์, 
2556) ที่พบว่า รายวิชาศิลปะเพื่อชีวิตที่ดี เป็น
รายวิชาลำาดับที่ 9 ใน 19 รายวิชาที่เป็นรายวิชา
ศกึษาท่ัวไปท่ีเหมาะสมกบับรบิทของมหาวทิยาลัย 

 6) การกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ ในส่วน รูปแบบการเขียนหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปสถาบนัสว่นใหญ ่ได้กำาหนดผลลพัธ์การเรยีน
รู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำานวน 5 ด้านตรงกัน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาต ิทัง้นีม้สีถาบนับางแหง่กำาหนดเพ่ิมเปน็ 6 ด้าน 

โดยเพิม่ดา้นที ่6 เปน็ดา้นการเรียนรู ้และมสีถาบัน
บางแหง่กำาหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป 8 ด้าน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของคณะ
กรรมการบริหาร (เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย, 2557) ไดศ้กึษากรอบแนวคดิหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบ
ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน และสอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีโดยแตล่ะแหง่กำาหนดผลการเรยีนรูใ้น
แต่ละด้านคล้ายคลึงกัน 

2. ผลการศกึษาจากการประมวลผลแบบ
สำารวจข้อมูลการจัดทำาและจัดการเรียนการสอน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จากผู้ให้ข้อมูล จำานวนทั้งหมด 8 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ กำากับดูแลการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 4 ท่าน และนักวิชาการ
ศกึษา ผูป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระสานงานในการจดัทำาและ
เสนอหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จำานวน 4 ทา่น ขอ้มลู
โดยสรุป ดังนี้

2.1 การจัดทำาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1) มกีารกำาหนดปรชัญา โดยพิจารณา
จากอตัลกัษณน์สิติของสถาบนั ปรชัญาปฏริปูนยิม
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ปรัชญาการศึกษา
ทั่วไป พระราชบัญญัติการศึกษา แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของสถาบัน แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
และตามคำานิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 2) มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
โดยมีการวางแผนการดำาเนินงาน มีการนำาข้อมูล
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ผลการประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สำารวจความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑติ ผลการจัดการ
เรียนการสอน และศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
แห่งอื่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการประชุม
พิจารณาหลักสูตร การเขียนหลักสูตรบางแห่ง
เริ่มจากผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีและเสนอหลักสูตรตาม
ขั้นตอนของแต่ละสถาบันให้ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลยั และเสนอต่อสำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษารบัทราบการใหค้วามเห็น
ชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และประกาศใช้หมวด
วชิาศกึษาทัว่ไป สอดคลอ้งกบัที ่(อทุยั ดลุยเกษม, 
2558) ไดอ้ภิปรายไวว้า่ มหาวทิยาลยัควรตัง้คณะ
กรรมการกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับผิดชอบ
การจัดการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปโดยที่
มผีูเ้กีย่วข้องเปน็กรรมการ เชน่ รองอธกิารบดฝีา่ย
วชิาการ รองอธกิารบดีฝา่ยกจิการนักศกึษา คณบดี
ของคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหมวดการ
ศึกษาทั่วไป และถ้าเป็นไปได้อาจให้มีตัวแทนของ
ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมด้วย เป็นต้น

 3) มีการกำาหนดอัตลักษณ์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามบริบทของหน่วยงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กำาหนดเป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ โดยมีบางสถาบันมีการกำาหนดไว้ว่า ให้
นิสิตเป็นที่พึ่งของชุมชน หรือ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิต
ที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ของสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หรือ ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน หรือสร้างนิสิตให้มี
ความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ 
กตัญญูต่อแผ่นดิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(สมบัติ ท้ายเรือคำา, 2558) ศึกษาการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่าน

รายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามทุกกลุ่มคณะ มีอัตลักษณ์อยู่ใน
ระดับมาก โดยท่ีคุณลักษณะค่านิยมของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU FOR ALL:  
พึ่งได้)

 4) มีแนวทางการกำาหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีการกำาหนดผลลัพธ์การเรียน
รู้ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้โดยศึกษา
เอกสารงานวิจัยประกอบ และปรึกษาสอบถาม
จากผู้เช่ียวชาญภายนอก ตลอดจนความคิดเห็น
จากหน่วยงาน คณะ และอาจารย์ผู้สอนภายใน
สถาบัน กำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้มีความ
สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้ทีต่อ้งครอบคลมุประกอบดว้ยอยา่ง
น้อย 5 ด้าน สอดคล้องกับ (จิตต์ภิญญา ชุมสาย 
ณ อยุธยา, 2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นผลมาจากการ
วิเคราะหข์อ้มูลพ้ืนฐาน จากการศึกษาเอกสาร งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามากำาหนดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่นิสิตจำาเป็นต้องมีสำาหรับการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน

 5) มีการประเมินหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยกำาหนดวิธีการและรูปแบบการประเมิน
และรอบระยะเวลาที่กำาหนดให้มีการประเมิน 
โดยทุกสถาบันมีการพัฒนาและปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้มีความเหมาะสมกับนโยบาย
ของสถาบันและนโยบายของประเทศ ในทุก 5 
ปี มีการประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยนิสิต 
อาจารยผ์ูส้อน ประธานหลกัสตูร ในทกุวงรอบการ
ปรับปรุง บางสถาบันกำาหนดให้ทุกปีการศึกษามี
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การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกสถาบัน บางแห่งมีการใช้แบบ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 
21 และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
สอดคล้องกับ (ปองทิพย์ เทพอารีย์, 2561) ที่ได้
ศึกษาการประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แนวคิด
การประเมินหลักสูตรที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก
ของแฮมมอนด์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีการสนทนากลุ่ม และ
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ผู้ใช้หลักสูตร 
พบว่าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ ที่รวมประสบการณ์ใน
การเรียนจากหลายๆ สาขาวิชามาจัดเข้าเป็นกลุ่ม 
หรือหมวดหมู่ โดยการพัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ
หลกัสตูรสหสมัพนัธท์ีผู่ส้อนในแตล่ะรายวชิา ร่วม
กันสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียน การวัดประเมินผล 
ผู้เรียนสามารถทำาได้หลายรูปแบบ 

 6) มีการกำาหนดช้ันปใีหเ้รยีนรายวชิา
ในหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป สำาหรบัหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรี จากผลการวิจัยพบว่ามีทั้ง
กำาหนดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 และ 2 และกำาหนด
ให้เรียนในชั้นปีที่ 1-4 โดยทุกแห่งให้เลือกเรียน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปภายในระยะเวลา 
4 ปี บางสถาบันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมระบุ เกี่ยวกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ในแต่ละกลุ่มสาขาฯ ได้ตามความ
สนใจของนิสิต โดยมีงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 
ทำาแบบสำารวจออนไลน์ให้นิสิตเข้าไปเลือก และ
นำาขอ้มูลท่ีไดม้าสำารองในระบบการจัดตารางเรยีน
ตารางสอน (อุทัย ดุลยเกษม, 2558) ได้กล่าวไว้ 
เก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาในหมวด
การศึกษาทั่วไป ว่าควรพิจารณาในประเด็นการ
เรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปไม่ควร

กระจุกอยู่ในสองปีแรกของการเรียน แต่ควรเลือก
รายวิชาตามขั้นตอนของการพัฒนาการการเรียน
รู้ของนักศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอน 

3.1 รปูแบบการจดัการศกึษาตามปรชัญา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันได้ดำาเนินการมีทั้งการจัดทำา
รายวิชา และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับปรัชญาท่ีส่งเสริมการสร้างบัณฑิตท่ีรู้จักตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย และพันธกิจของหน่วยงาน ส่วนใหญ่
แต่ละสถาบันใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และรูปแบบการเรียนการสอน
ทีห่ลากหลายมคีวามเหมาะสมตามบรบิทขนาดชัน้
เรยีน ตลอดจนมกีารเรยีนการสอนระบบออนไลน์
ร่วมด้วย วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิต โดย การสอบวัดความรู้ ผลงาน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 การจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของหน่วยงานเป็นไปตามจุดมุ่ง
หมาย และวัตถุประสงค์ โดยสถาบันมีการจัดทำา
รายวิชา การเปิดสอน การกำาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีการจัดการเรียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ สถาบันบางแห่งได้มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และพันธ
กิจของหน่วยงานโดยมีการทบทวนผลการจัดการ
เรียนรู้ จากการสำารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน 
และหน่วยงานระดับคณะ และมีข้อกำาหนดในการ
จัดการเรียนการสอนที่กำาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน
ให้ครบทุกกลุ่มวิชา 

3.3 หลกัเกณฑพ์จิารณาการจดักลุม่เรยีน 
และกำาหนดขนาดช้ันเรียน (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 
2562) ได้มีข้อเสนอการจัดการเรียนการสอน
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วิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกำาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
และการจัดกระบวนการเรียนรู้  (Learning  
Process) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน นอกจาก
นี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน การ
จัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นให้ครอบคลุม
ใน 8 ประเด็นย่อย ตาม General Education  
Learning Outcome: GE-LO 8 ด้าน ภายใต้
หลักคิดการสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการ เพื่อสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ท่ีมีการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับ 
ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพ

สถาบันส่วนใหญ่มีหน่วยงานกลางท่ี
กำากับดูแล วางแผน ประสานงานการจัดตาราง
เรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
พจิารณาจากจำานวนผูส้อน จำานวนหอ้งเรยีน สถาน
ที่เรียน จำานวนนิสิตแต่ละกลุ่ม จำานวนหน่วยกิต
ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำานวน
นิสิตทั้งหมดที่ต้องเรียนรายวิชา ซึ่งบางสถาบันมี
นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจำานวน
มาก ต้องจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียน
ขนาดใหญ่ โดยคละกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้วิธีการทำางานกับเพื่อนต่างคณะ และใช้วิธี
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
บางสถาบันกำาหนดตามลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
รายวิชา เช่น ทักษะทางภาษาที่เน้นผลลัพธ์การ
ฝึกปฏิบัติ จะจัดกลุ่มเล็กผู้เรียนตั้งแต่ 30 คนขึ้น
ไป ไม่เกิน 100 คน สำาหรับรายวิชาบรรยาย จะ
กำาหนดจำานวนผู้เรยีนมทัีง้ประมาณ 100 คน และ
ไม่เกิน 120 คน สอดคล้องกับ ปองทิพย์ เทพ
อารีย์ (2561: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการประเมิน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย
ศรนีครินทรวโิรฒ พบวา่ ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัที่

เขา้รว่มสนทนากลุม่ในประเดน็มติิดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ส่วนใหญ่จัดก่ารเรียนการสอนแบบ 
Active Learning แตบ่างรายวชิาใช้การจดักจิกรรม
เป็นหลัก โดยการบรรยายในห้องเรียนขนาดใหญ่ 
อตัราสว่นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนยงัไมส่มดลุคอื
ผู้สอน 1 คน: ผู้เรียน 100 คน

4. การพฒันาคณาจารย์ที่สอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของสถาบัน

ทุ ก ส ถ าบั น มี ก า ร จั ด อบ ร ม ใ ห้ กั บ
คณาจารย์ที่สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปอย่าง
สม่ำาเสมอ วธีิการเรยีนการสอนในรปูแบบตา่งๆ มี
การสง่เสรมิใหค้ณาจารย์เขา้รบัการอบรมการสอน
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กบั (ไพฑรูย ์สนิลารัตน์, 2562) ไดก้ลา่วไว้ในแนว
ปฏบิตัทิีด่ไีว้ว่าควรสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาอาจารย์
ให้เป็นผู้มีความรอบรู้เช่ียวชาญในวิชาการ และมี
ศักยภาพในการสอน ประกอบด้วยการส่งเสริม
ให้มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมทางด้าน
วิชาการ และพฒันางานวิจยัทีส่อดคลอ้งกบัวิชาใน
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพบปะ แลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็น
ต่อระบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และ
สรา้งเครือขา่ยผูส้อนภายในมหาวิทยาลยั และตา่ง
มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ 

5. วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิต

โดยส่วนใหญ่ ประเมินจากการสอบ การ
เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
กลยุทธ์การประเมินตัวบุคคลจากการแสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้
รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ การสังเกตจาก
พฤติกรรมการทำากิจกรรมกลุ่ม การมีวินัย ความ
พร้อมเพรียงในการทำากิจกรรม การประเมินตัว
บุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ 
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การเขา้เรยีน การสง่งาน ความรบัผดิชอบในหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย การประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน การประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ
กำาหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics) ในการประเมนิ 
บางกรณีประเมินตัวบุคคลจากจำานวนผู้กระทำา
ทุจริตในการสอบมีการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
และประเมนิซึง่กนัและกนั โดยใช้เครือ่งมอื จำาแนก
เป็นโดยใช้แบบทดสอบ และมีการประเมินโดย
สอบย่อย การทดสอบปลายภาคเรียน แบบปกติ 
แบบออนไลน ์ประเมนิโครงการ ประเมนิโครงงาน 
ประเมินนวัตกรรม สอบภาคปฏิบัติ แบบประเมิน
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ แบบวัด
ความรูภ้าษาองักฤษและภาษาไทย ตลอดจนมกีาร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
(ฤตินันท์ สมุทร์ทัย และคณะ, 2562) ได้ศึกษา
การประเมินตามสภาพจริงของผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญา
ตรีสาขาศึกษาศาสตร์ พบว่า การใช้กรอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เคร่ืองมือ และเกณฑ์การ
ประเมนิตามสภาพจรงิของผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ทำาให้นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม จึง
ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้ว่า หน่วยงานหรือ
สถาบนัควรสนบัสนุนและสง่เสริมให้อาจารย์ผูส้อน
ทุกคนได้ดำาเนินการออกแบบกรอบการประเมิน
ตามสภาพจรงิทีมี่การนำากระบวนการการออกแบบ
การเรียนรูแ้บบยอ้นกลบั ไปใช้เป็นแนวทางจดัการ
เรียนรู้ และเพื่อจะได้นำาไปใช้เป็นข้อมูลหลักฐาน
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และ
สอดคล้องกับ (ลินดา เกณฑ์มา, 2558) ท่ีได้
ศึกษาสภาพความต้องการในการจัดการเรียนการ
สอน วิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่าด้านสภาพปัจจุบัน
ของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จำานวน 10 รายวิชา จำาแนกเป็นด้านการจัดการ
เรียนการสอน และด้านมาตรฐานผลการเรียน
รู้ของผู้เรียนโดยภาพรวมมีการดำาเนินการอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับดีทุกรายวิชา และทุกด้านเช่น
กัน และสอดคล้องกับประเสริฐ เรือนนะการ และ
ญาณภทัร สีหะมาดล (2560: 66) ท่ีไดศ้กึษาการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผล
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้งหมด 8 ด้าน เกือบทุกด้านเป็น
ไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย
สอดคล้องกับ (กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, ม.ป.ป) 
ได้กล่าวว่าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิจะเปน็
ระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจ ในประสิทธิภาพ
ผลการดำาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา
ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการวัดผลการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ การทดสอบ 
และการวัดการปฏิบัติงาน และกล่าวถึงผลการ
สังเคราะห์เอกสารพบว่ารูบริคคือชุดของเกณฑ์ที่
ช่วยให้คะแนนได้ง่ายขึ้นออกแบบไว้สำาหรับการ
ประเมิน รูบริคจึงเปรียบเสมือนวิธีการประเมิน
แต่ในทางปฏิบัติวิธีการประเมินไม่จำาเป็นต้องใช้ 
รูบริคเสมอไป 

6. สิ่งที่เป็นความโดดเด่นในการจัดการ
เรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญ
ทำาให้การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป
มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
นสิิต และมรีายวชิาทีน่า่สนใจ สอดคลอ้งกบั (อทุยั 
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ดุลยเกษม, 2558) ที่ได้เสนอประเด็นที่จำาเป็น
ต้องพิจารณาก่อนเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
การบริหารจัดการ ยกตัวอย่างบางประการ คือ  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องให้การ
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิ ชาศึ กษาทั่ ว ไปอ ย่างจ ริ งจั งและ ต่อ เ น่ือง 
และมหาวิทยาลัยควรตั้งกรรมการกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยท่ีมีผู้เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี ของคณะ
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาในหมวดการศกึษาท่ัวไป 
และถ้าเป็นไปได้อาจให้มีตัวแทนของผู้ประกอบ
การเข้ามาร่วมด้วย เป็นต้น

7. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน

สถาบันมีการจัดให้มีกิจกรรมไว้ ใน
รายวชิาเป็นสว่นใหญ ่หรอืบางสถาบนัจดัโครงการ 
ให้มีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ร่วมให้
แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ กำาหนดวันสำาคัญ
เพื่อให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการจัดกิจกรรม
เสรมิหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาท่ัวไปของหนว่ยงาน 
สอดคล้องกับ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553: บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร) ได้มีรายงาน
การวิจัยเร่ืองรูปแบบและแนวทางการจัดการ
ศกึษาศลิปศาสตรใ์นสถาบนัอดุมศกึษาไทย พบว่า 
หนึ่งในสามองค์ประกอบสู่ความสำาเร็จของการ
วางหลักสูตรศิลปศาสตร์ ต้องอาศัยกิจกรรมเสริม
การศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะ
การสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดที่ดี กิจกรรม
ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับความสนใจของผู้เรียน 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ นอกเหนือ
ไปจากขอ้บงัคบัของหลกัสตูรเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ 

รวมกลุ่มทำากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม

8. การกำาหนดวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของนิสิตสถาบันส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำาเนินงาน
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต บาง
แห่งมีการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ และแบบทดสอบ บางแห่งจัดทำาการ
วิเคราะห์รายงานผลการดำาเนินงาน การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำาทุกภาค
การศึกษา

9. การบริหารจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สำาหรับศตวรรษที่ 21

สถาบันบางแห่งได้นำาเทคโนโลยีสารสน
เทศบูรณาการการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ
รอบรูม้รสมรรถนะรว่มสร้างสรรคผ์ลงานนวัตกรรม 
เนน้การสอนแบบทมี บางแหง่เนน้การพฒันาความ
รู้เชิงบูรณาการ ให้ความสำาคัญกับทักษะที่จำาเป็น
คือการคิดแบบมีวิจารณญาณและทักษะที่จำาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมุ่งเน้น โดยเน้นทั้งด้าน Soft Skills และ 
Hard Skills สอดคล้องกับ มนตรี อินตา (2562: 
153) ได้ศึกษาบทความและงานวิจัยในเรื่อง Soft 
Skills ทักษะที่จำาเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครู
ยคุใหม ่พบวา่ Hard Skills เปน็ความสามารถทาง
ด้านสติปัญญา (IQ) หรือ เรียกว่า “วิชาชีพ” ส่วน 
Soft Skills เป็นความสามารถทางด้านอารมณ์ 
(EQ) หรือเรียกว่า “วิชาประคองอาชีพ” ทั้ง Hard 
Skills และ Soft Skills มีความจำาเป็นและมีความ
สำาคัญสำาหรับทุกอาชีพ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
หรืออาชีพ
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ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยนำาองค์ประกอบที่เหมาะสมในการกำาหนดรูป
แบบการเขียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน
อุดมศึกษาโดยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1.2 ควรมีการกำาหนดรูปแบบการจัดทำา
เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีความพิจารณา
ใช้รูปแบบร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำาและ
พัฒนาหลักสูตรในทิศทางเดียวกันของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

1.3 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการและการสอน 

1.4 ควรมีการจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมี
ความเหมาะสมตามบริบทชั้นเรียนตลอดจนมีการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์ร่วมด้วย 

1.5 ควรมีวิธีการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนิสิตด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

จากการประเมินตามสภาพจริง พฤติกรรมที่มี
การพัฒนาให้ดีขึ้น และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้

2.	ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

2.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แต่ละสถาบันมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละแห่ง ควรมีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
รว่มกนัระหวา่งสถาบนั ในเรือ่งแนวทางการพฒันา
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไประดบัอดุมศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21และปรับตามปรัชญาของอุดมศึกษา และ
นโยบายของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาหมวด
ศึกษาทั่วไปสำาหรับหลักสูตรนานาชาติ และการ
จัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสำาหรับนิสิต
ชาวต่างชาติ

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินราย
ได้ สำานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำาปี 2563
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