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                                                                                                                                                          สําหรับอาจารยผูสอน  

 
แบบสอบถาม 

การพัฒนาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการสําหรบัวิชาศึกษาท่ัวไป 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียน      
การสอนวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย  เพื่อศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเพื่อ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 7 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง     
 ตอนที่ 3 องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป     
 ตอนที่ 4 รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป     
 ตอนที่ 5 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป    
 ตอนที่ 6 การบรูณาการเนื้อหาวิชาศึกษาทัว่ไป     
 ตอนที่ 7 อ่ืน ๆ เพิ่มเติม   เปนคําถามปลายเปด 

 3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและ        
การเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเหมาะสมตอไป 
 ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารการศึกษา และ อาจารยที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  
                                                                                                 
                                                 ผูวิจัย  นายจุมพจน วนิชกุล 
     นิสิตสาขาวิชาอุดมศึกษา 
     ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา 
     คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     กรุงเทพมหานคร 10330 
ที่ทํางาน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 
                โทร  017054553         E-mail: chumpot@hotmail.com 
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แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนวชิาศกึษาท่ัวไป    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ……………..…………………... 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   (    ) หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสถานภาพ
  ของทาน 
1. เพศ    1.  (    )  ชาย    2.  (    ) หญิง 
2. อายุ 
 1.  (    ) 20-30 ป        2.  (    ) 31-40 ป 
 3.  (    ) 41-50 ป   4.  (    ) มากกวา 50 ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 1.  (    ) ปริญญาตรี 
 2.  (    ) ปริญญาโท 
 3.  (    ) ปริญญาเอก 
 4.  (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ 
4. ประสบการณในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.  (    ) 1-5   ป 
 2.  (    )  6-10  ป 
 3.  (    )  11-15 ป 
 4.  (    )  16  ปขึ้นไป 
5.  สาขาวิชาที่ทานสําเร็จการศึกษา ………………………………. 
6.  ตําแหนงทางวิชาการ 
 1.  (    ) อาจารย 
 2.  (    ) ผูชวยศาสตราจารย 
 3.  (    )  รองศาสตราจารย 
 4.  (    )  ศาสตราจารย 
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7. ตําแหนงทางดานบริหาร 
 1.  (    ) รองอธิการบดี 
 2.  (    )  คณบดี 
 3.  (    )  ผูชวยอธิการบดี 
 4.  (    )  รองคณบดี 
 5.  (    )  หัวหนาภาควิชา 
 6.  (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
8. ทานสังกัดคณะวิชา ………………………………………………………………………… 
9. วิชาศึกษาทั่วไปที่ทานสอน คือ วิชา ………………………………………………………… 
10.  ภาระงานสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ทานสอน 
 1. ปการศึกษา 2547   

จํานวน  ………     วิชา       รวม   …………   ช่ัวโมง/สัปดาห 
 2. ปการศึกษา 2548  ภาคเรียนที่ 1 

จํานวน ………      วิชา       รวม     ………..  ช่ัวโมง/สัปดาห 
11. การสอนสวนใหญของทานอยูในลักษณะใด 
 1.  (    )  สอนคนเดียวตลอดภาคการศึกษา 
 2.  (    )  สอนเปนกลุมโดยแบงบทสอน 
 3.  (    )  สอนเปนกลุมโดยชวยสอนในแตละบท 
 4.  (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………… 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวังตอการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ทานมีความคิดเห็นตอการกําหนดคุณลักษณะที่คาดหวังจากการจัดหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไปในประเด็นตอไปนี้อยางไร 
 โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    

 
สภาพที่ 

เปนอยูจริงปจจุบัน 
สภาพที่ 

ทานมีความตองการ ขอท่ี 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 นักศึกษามีสมรรถนะดานการจัดการทรัพยากร           
2 นักศึกษามีสมรรถนะดานเขาใจผูอ่ืนและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
          

3 นักศึกษามีสมรรถนะดานการจัดการขอมูล 
ขาวสาร 

          

4 นักศึกษามีสมรรถนะดานความเขาใจในระบบ 
เชน ระบบของสังคม ระบบเทคโนโลยี เปนตน 

          

5 นักศึกษามีสมรรถนะดานการทํางานกับ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

          

6 สงเสริมใหนักศึกษามีโลกทศันกวางไกล เห็น
และเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับโลก 
กายภาพมนษุยกับสังคม และมนุษยกับตวัเอง 

          

7 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนกัวา ปญหาของ
มนุษยและของสังคมแตละปญหานั้นเกี่ยวของ   
กับสิ่งตาง ๆ และหลายสิ่ง จึงมองไดหลายมติิที่
แตกตางกนั การมองจากมุมเดียวไมทําให
เขาใจอะไรไดถองแท 

          

8 สงเสริมใหนักศึกษามีเหตุผลและวจิารณญาณ
ของตนเอง      ไมเชื่ออะไรงาย ๆ สามารถรับ
ฟงความเหน็ทีต่างไปจากตน 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
9 สงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ 
          

10 สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจกลไกของสังคม  
มีคุณธรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางเหมาะสม 

          

11 สงเสริมใหนักศึกษาเปนตวัของตัวเอง  
มีจินตนาการ รสนิยม ความคิดความใฝฝนของ
ตนเอง ตระหนักในคณุคาของศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของนานาชาติ 

          

12 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความคิด  
มีสติ และมีปญญา 

          

13 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม 

          

14 สงเสริมและสรางนักศึกษาตามศักยภาพ           
15 สงเสริมและสรางนักศึกษาเปนคนใฝรู 

อยูเปนนจิ 
          

16 สงเสริมและใหนักศึกษาคิดแกปญหาอยางมีระบบ           
17 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความรับผิดชอบ           
18 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความคิด 

ความตั้งใจ 
          

19 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความสุข 
ความเจริญที่แท 

          

20 สงเสริมและสรางนักศึกษาใหมีความรูทั่วไป
อยางลึกซึ้ง 

          

21 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีอุดมคติแหงชีวิต
และวิชาชพี 

          

22 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีส่มดุลทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสงัคม 

          

23 สงเสริมและสรางนักศึกษาที่รูทองถ่ิน รูสากล           
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
24 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีเ่ปนนักทฤษฎ ี

และนักปฏิบัต ิ
          

25 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความสามารถ
พึ่งตนเองได 

          

26 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีจิตสํานึก 
เพื่อสังคมและประเทศชาต ิ

          

27 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีม่ีความรู 
ดานเทคโนโลย ี

          

28 สงเสริมและสรางนักศึกษาทีส่ามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
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ตอนที่ 3 องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในแตละดานตอไปนี้
เพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    
 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

29 
ก.ปรัชญาและวัตถุประสงค 
ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

          

30 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา 

          

31 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

          

32 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชพีของสาขาวิชาตางๆ 

          

33 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมุงเนนการผลิต
บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

          

34 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

          

35 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนําไปคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

36 
ข. ระบบการจัดการศึกษา 
การจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
ใชระบบทวิภาค แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 

          

37 การจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

          

 
38 

ค. การคิดหนวยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปควรเปนรายวิชาภาคทฤษฎี 

          

39 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรเปนรายวิชาภาคปฏิบัติ           
40 รายวิชาภาคทฤษฎีควรใชเวลาไมนอยกวา  

15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

41 รายวิชาภาคปฏิบัติควรใชเวลาไมนอยกวา 
30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

42 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการฝกงานหรือ 
การฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  
45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

43 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการทําโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม
นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

 
 
 
 



 

 

391 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

44 
ง. โครงสรางหลักสูตร 
มีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมนอยกวา  
30 หนวยกิต 

          

45 มีการจัดวิชาในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา           
46 มีการจัดวิชาในลักษณะจําแนกเปน 

การบูรณาการเนื้อหา 
          

47 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร 

          

48 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชามนุษยศาสตร 

          

49 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาภาษา 

          

50 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาวทิยาศาสตรคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี 

          

51 โครงสรางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
จํานวน 33 หนวยกิตมีความเหมาะสม 

          

52 ควรจัดสอนนักศึกษาในปที่ 1-2           

53 ควรจัดสอนนักศึกษาในปที่ 3-4           

54 ควรจัดสอนนักศึกษาในทุกปการศึกษา           
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

55 
จ. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
ควรมีอาจารยประจําหลักสูตรโดยเฉพาะ 
 

          

56 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในแตละ
รายวิชาควรมีจํานวนอยางนอย5 คน 

          

57 อาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่สอน 

          

58 อาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยอยางนอย 2 คน 

          

59 ควรมีอาจารยพิเศษที่มีประสบการณตรง และ
สามารถสอนไดหลากหลาย 

          

60 ควรมีผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินที่มีประสบการณ
มาชวยสอน 
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ตอนที่ 4 รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดานตอไปนี้
เพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    
 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

61 
ก. จุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  

          

62 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย 

          

63 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

          

64 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

          

65 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยัง่ยืน 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ 

 
ขอท่ี 

รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
66 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสนา 

และวัฒนธรรม  
          

67 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกีฬา            
68 ใหผู เ รียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 
          

69 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู 
และทักษะดานคณิตศาสตร  

          

70 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษา 
เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

          

71 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัความรู 
และทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

          

72 ใหผูเรียนมีพื้นฐานสําหรับการเรียนใน
สาขาวิชาอื่นๆ 

          

73 
 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั้ง 13 รายวิชามีจดุมุงหมายในการ
พัฒนานักศกึษาใหเปนคนเกง คนดี และคนที่มี
ความสุข 

          

74 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทัง้ 13 รายวิชามคีวาม
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให
เปนบัณฑติในอุดมคติไทยทีสั่งคมตองการ 

          

 
75 

ข. เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 
มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ระบบเศรษฐกจิ  

          

76 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
สังคม  

          

77 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ 

 
ขอท่ี 

รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
78 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ

การเมือง  
          

79 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเพื่อนรวม
โลก เพื่อการอยูรวมกนัอยางสันติ 

          

80 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
หลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหาและ
การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและ
ขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร 

          

81 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษดูแลและพัฒนาการสิ่งแวดลอม 

          

82 มีเนื้อหาสาระที่ใหตระหนกัถึงความ
เจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

          

83 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีทักษะการศึกษาคนควา
และเรียนรูดวยตนเอง  

          

84 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการเรยีนรูตลอดชีวิต            
85 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการคิดอยางมีเหตุผล           
86 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาตางๆ  
          

87 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการใชสารสนเทศที่ติดตอ
ส่ือความหมายกับผูอ่ืนได 

          

88 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีเจตคติและซาบซึ้งใน
คุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม  

          

89 มีเนื้อหาสาระที่ใหดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          

90 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการดํารงตนใหมีคณุคาตอ
สังคม 
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สภาพที่ 

เปนอยูจริงปจจุบัน 
สภาพที่ 

ทานมีความตองการ 
 

 
ขอท่ี 

รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
91 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีความซาบซึ้งในศิลปะและ

สุนทรียภาพ  
          

92 มีเนื้อหาสาระที่ใหตระหนกัในการปฏิบัตติน
ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

          

 
 

93 

ค.แนวความคดิเกี่ยวกับการบูรณาการ 
    วิชาศึกษาทัว่ไป 
มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปในรูปแบบบูรณาการองคความรูมากกวา 
1 สาระเนื้อหาวิชา 

          

94 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
อารยธรรม อารยธรรมตะวันออก อารยธรรม
ตะวนัตก และอารยธรรมไทย 

          

95 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

          

96 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ปรัชญา ศาสนา และความเชือ่ 

          

97 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
เศรษฐศาสตรและการเมือง 

          

98 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 

          

99 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

          

100 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
การใชภาษาและการรูสารสนเทศ 

          

101 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
คอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
102 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          

103 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ศิลปะและสุนทรียะ 

          

104 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

          

 
105 

ง. วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ทานใชวิธีการสอนเปนทีม(Team teaching) 

          

106 ทานใชวิธีการใหนกัศึกษาทาํโครงการศึกษา
เพื่อสังคมและชุมชน 

          

107 ทานใชวิธีการใหนกัศึกษาทาํโครงการศึกษา
เหตุการณและปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม 

          

108 ทานใชวิธีการสัมภาษณและเสวนากับบุคคล
สําคัญในทองถ่ินหรือแขนงวิชาตางๆเพื่อให
ผูเรียนเกดิการเรียนรูประสบการณของบุคคล
เหลานั้น 

          

109 ทานใชวิธีการเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยาย           
110 ทานใชวิธีการใหนกัศึกษาแบงกลุมรวม

อภิปราย 
          

111 ทานใชวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่           
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
112 ทานใชวิธีการสอนในรูปแบบการแกปญหา           
113 ทานใหผูเรียนอาน คนควา แสวงหาความรูดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          

114 ทานใชหองเรยีน 1 หอง ตอนักศึกษาจํานวน  
150 คนขึ้นไป 

          

115 ทานจัดกจิกรรมโดยยดึผูสอนเปนศูนยกลาง           
116 ทานใชวิธีจดักจิกรรมสถานการณจําลองให

ผูเรียนรูจักแกปญหา มีความคิด         
สรางสรรค และตระหนกัในความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม 

          

117 ทานใชกิจกรรมศึกษาภาคสนามใหผูเรียนรูจัก
แกปญหา มีความคิดสรางสรรค และตระหนัก
ในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

          

118 ทานใชกิจกรรมการทําโครงการแกปญหาให
ผู เรียนรูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค 
และตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

          

 
119 

 
ทานคาดวาผูเรียนใหความสนใจกับการเรยีน
วิชาศึกษาทัว่ไป 

          

120 ทานมีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาผูเรียนไมสนใจ
เรียนวิชาศึกษาทั่วไป 

          

 
 
 
 
 
 



 

 

399 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
121 ทานไดรับการจัดหองเรยีนทีเ่หมาะสม           
122 ทานไดรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ

อยางเพยีงพอ 
          

 
123 

จ. สื่อการเรียนการสอน 
ทานไดจดัทําเอกสาร หนังสือ ตําราเรียนใหกับ
ผูเรียนอยางเพยีงพอ 

          

124 มหาวิทยาลัยของทานมีหองสมุดที่ใหบริการ
ศึกษาคนควาไดอยางเต็มที ่

          

125 ทานมีส่ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการเรียนเพิ่มเติมจากตําราวิชา 
ศึกษาทั่วไปทัง้ในหองสมุดและในระบบ
อินเทอรเน็ต 

          

126 ทานเขียนตําราหรือหนังสือ หรือเอกสารการ
สอนโดยเฉพาะ 

          

127 ทานนําสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

          

128 ทานใชตําราอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตอนที่ 5 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในดานตอไปนี้
 เพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    
 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ 

 
ขอท่ี การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
129 แนวทางการจดัหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการจัด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

          

130 แนวทางการจดัหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการจัด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องปรัชญา
และวัตถุประสงค 

          

131 แนวทางการจดัหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการจัด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่อง
โครงสรางและรูปแบบ 

          

132 มหาวิทยาลัยของทานมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยเฉพาะ 

          

133 ความรับผิดชอบและการประสานงานหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไปขึ้นอยูกับคณะหรือภาควิชาที่
ขอเปดดําเนนิการหลักสูตรนั้น 

          

 



 

 

401 

 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ 

 
ขอท่ี การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
134 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 13 รายวิชาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสมในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค 

          

135 มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูและ
ประสบการณจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป 

          

136 มีการประเมินและติดตามผลการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพือ่พัฒนาหลักสตูร 

          

137 มีการวางแผนการใชวิชาศกึษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกัน 

          

138 ควรใหแตละคณะวิชาหรือภาควิชาปรับปรุง
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

          

139 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทัว่ไปมีความจําเปนและ 
มีความสําคัญในการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

402 

ภา
ษา
ไท

ยเพ
ื่อก

าร
สือ่

สา
รแ
ละ

กา
รส

ืบค
น 

 

ภา
ษา
อัง
กฤ

ษเ
พื่อ

กา
รส

ือ่ส
าร
แล

ะก
าร
สืบ

คน
  

ภา
ษา
อัง
กฤ

ษเ
พื่อ

กา
รส

ือ่ส
าร
แล

ะท
ักษ

ะก
าร
เรีย

น 
 

คว
าม
จร
ิงข
อง
ชีวิ

ต 

สุน
ทร

ียภ
าพ

ขอ
งช
ีวิต

 

พฤ
ติก

รร
มม

นษุ
ยก
ับก

าร
พัฒ

นา
ตน

 

วิถ
ีไท

ย 

วิถ
ีโล
ก 

ชีวิ
ตก

ับส
ิง่แ
วด

ลอ
ม 

วิท
ยา
ศา
สต

รเพ
ือ่คุ

ณภ
าพ

ชีวิ
ต 

กา
รค
ิดแ

ละ
กา
รต

ัดส
ินใ

จ 

เท
คโ
นโ

ลย
ีสา
รส

นเ
ทศ

เพ
ื่อช

ีวิต
 

เท
คโ
นโ

ลย
ีสา
รส

นเ
ทศ

เพ
ื่อก

าร
เรีย

นร
ู 

 
ตอนที่ 6 การบูรณาการเนื้อหาวิชาศึกษาท่ัวไป 
 โปรดลงตัวเลข 1-5 ลงในตารางทุกชอง เพื่อแสดงระดับความสัมพันธระหวางการบูรณาการเนื้อหา
รายวิชาศึกษาทั่วไป 13 รายวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (แนวตั้ง) กับเนื้อหาสาระที่ใชประกอบการเรียนในปจจุบัน 
(แนวนอน)  โดยพิจารณาเฉพาะรายวิชาที่ทานสอนเทานั้น โดยกําหนดให 
5  =  สัมพันธกันมากที่สุด 
4  =  สัมพันธกันมาก 
3  =  สัมพันธกันปานกลาง 
2  =  สัมพันธกันนอย 
1  =  สัมพันธกันนอยที่สุด 
 
               

 
 
 
 
 

 ขอท่ี         เนื้อหาวิชาที่บูรณาการ รายวิชาศึกษาท่ัวไป 13 รายวิชา 
140 ความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง              

141 ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองของไทย              
142 ความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกัน

อยางสันติ 
             

143 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห 
การแกปญหาและการตัดสินใจ บนพื้นฐาน
ของขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร 

             

144 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห 
การแกปญหาและการตัดสินใจ บนพื้นฐาน
ของขอมูลและขอเท็จจริงตามหลักธรรม 

             

145 ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษดูแลและ
พัฒนาการสิ่งแวดลอม 
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 ขอท่ี          เนื้อหาวิชาที่บูรณาการ รายวิชาศึกษาท่ัวไป 13 รายวิชา 
146 การตระหนักถึงความเจริญกาวหนาและ

ผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             

147 ทักษะการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง              
148 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต              
149 ทักษะการคิดอยางมีเหตุผล              
150 การมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและแกปญหา

ตางๆได 
             

151 ทักษะดานภาษา              
152 การใชสารสนเทศที่ติดตอสื่อความหมายกับ

ผูอื่นได 
             

153 เจตคติและซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม 
ความดี ความงาม 

             

154 การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

             

155 การดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม              
156 การมีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
             

157 ความซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ              
158 การตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตย 
             

159 ความเขาใจเกี่ยวกับอารยธรรม อารยธรรม
ตะวันออก อารยธรรมตะวันตก และ       
อารยธรรมไทย 

             

160 ความเขาใจวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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 ขอท่ี           เนื้อหาวิชาที่บูรณาการ รายวิชาศึกษาท่ัวไป 13 รายวิชา 
161 ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และ 

ความเช่ือ 
             

162 ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและ
การเมือง 

             

163 ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศ 

             

164 ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม              
165 ความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาและการรู

สารสนเทศ 
             

166 ความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

167 ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น              
168 ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียะ              
169 ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม              
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ตอนที่ 7 อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
1. โปรดแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปในมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏ เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในประเด็นตอไปนี้ 
 ก. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวัง 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 ข. องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ค.การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ง. การบริหารจัดการหลักสูตร 
…………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 จ. การบูรณาการวิชาศึกษาทัว่ไป 
…………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ฉ. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………. 
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2. โปรดเสนอชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไปใหมท่ีแตกตางไปจากวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีทานกําลังสอนอยูใน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบันในกรณีท่ีทานคิดวาทานจะปรับปรุงใหมเพื่อตอบสนองปรัชญา    
    และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีแทจริง 
 
 กลุมวิชา  ……………………………………………………………….. 
 ช่ือวิชา      ……………………………………………………………….. 
 จํานวนหนวยกิต  ………………………………………………….…………….. 
 รายละเอียดเนือ้หาวิชา ……………………………………………………….……….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
                          ……….…………………………………………..…………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………..…………………..………….. 
       
      ผูวิจัยขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามอยางดีย่ิง 
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                                                                                                                                                                       สําหรับนักศึกษา 

 
แบบสอบถาม 

การพัฒนาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการสําหรบัวิชาศึกษาท่ัวไป 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียน    
การสอนวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย  เพื่อศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเพื่อ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 5 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง     
 ตอนที่ 3 องคประกอบของหลักสูตรศึกษาทั่วไป     
 ตอนที่ 4 รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป     
 ตอนที่ 5 อ่ืน ๆ เพิ่มเติม   เปนคําถามปลายเปด 

 3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและ       
การเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเหมาะสมตอไป 
 
 ขอขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
                                                                                                 
                                                 ผูวิจัย  นายจุมพจน วนิชกุล 
     นิสิตสาขาวิชาอุดมศึกษา 
     ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา 
     คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     กรุงเทพมหานคร 10330 
 
ที่ทํางาน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 
                โทร  017054553         E-mail: chumpot@hotmail.com 
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป   
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏั 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ……………..…………………... 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  (   )  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสถานภาพ
ของทาน 
1. เพศ     1.  (   ) ชาย          2. (   ) หญิง 
2. อายุ    
 1. (    )  ต่ํากวา 18  ป 
 2. (    )  18 -20       ป 
 3. (    )  21 -23       ป 
 4. (    )  24   ปขึ้นไป 
3. คณะวิชาที่ทานศึกษา คือคณะวิชา ……………………………………………………….  
4. โปรแกรมวิชาที่ทานศึกษา  ………………………………………………………………. 
5. วิชาศึกษาทั่วไปที่ขาพเจาไดใชประโยชนในสังคมไดอยางเต็มที่ 
 ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

1. (   ) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  
2. (   ) ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  
3. (   ) ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน  
4. (   ) ความจริงของชีวิต  
5. (   ) สุนทรียภาพของชีวิต   
6. (   ) พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  
7. (   ) วิถีไทย  
8. (   ) วิถีโลก  
9. (   ) ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  
10.(   ) วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 
11.(   ) การคิดและการตัดสนิใจ  
12.(   ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
13.(   ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู             
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวังตอการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ทานมีความคิดเห็นตอการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวังจากการจัดหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปในประเด็นตอไปนี้อยางไร 
 โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    

 
สภาพที่ 

เปนอยูจริงปจจุบัน 
สภาพที่ 

ทานมีความตองการ ขอท่ี 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 ทานมีสมรรถนะดานการจัดการทรัพยากร           
2 ทานมีสมรรถนะดานเขาใจผูอ่ืนและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 
          

3 ทานมีสมรรถนะดานการจัดการขอมูล ขาวสาร           
4 ทานมีสมรรถนะดานความเขาใจในระบบ เชน 

ระบบของสังคม ระบบเทคโนโลยี เปนตน 
          

5 ทานมีสมรรถนะดานการทํางานกับเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย 

          

6 ทานมีโลกทัศนกวางไกล เหน็และเขาใจ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับโลก กายภาพ
มนุษยกับสังคม และมนุษยกบัตัวเอง 

          

7 ทานตระหนักวา ปญหาของมนุษย และของ
สังคมแตละปญหานั้น   เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ 
และหลายสิ่ง จึงมองไดหลายมิติที่แตกตางกัน 
การมองจากมมุเดียวไมทําใหเขาใจอะไรได
ถองแท 

          

8 ทานมีเหตุผลและวิจารณญาณของตนเอง      
ไมเชื่ออะไรงาย ๆ สามารถรับฟงความเหน็ที่
ตางไปจากตน 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
9 ทานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ           
10 ทานเขาใจกลไกของสังคม มีคุณธรรมและอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสม 
          

11 ทานเปนตวัของตัวเอง มีจนิตนาการ รสนิยม 
ความคิดความใฝฝนของตนเอง ตระหนกัใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
นานาชาต ิ

          

12 ทานมีความคดิ สติและปญญา           
13 ทานมีคุณธรรม จริยธรรม           
14 ทานไดรับการสงเสริมตามศักยภาพ           
15 ทานไดเรียนรูใหเปนคนใฝรูอยูเปนนจิ           
16 ทานไดเรียนรูใหเปนคนคิดแกปญหาอยางมี

ระบบ 
          

17 ทานไดรับการสงเสริมใหเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบ 

          

18 ทานไดรับการสงเสริมใหมีความคิดความตัง้ใจ           
19 ทานไดรับการสงเสริมใหมีความสุขความเจริญ

ที่แทจริง  
          

20 ทานไดรับการสงเสริมใหมีความรูทั่วไปอยาง
ลึกซึ้ง 

          

21 ทานเขาใจเกี่ยวกับการมีอุดมคติแหงชวีิตและ
วิชาชีพ 

          

22 ทานไดรับการสงเสริมใหมีความสมดุลทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสงัคม 

          

23 ทานไดความรู ความเขาใจเกีย่วกับทองถ่ิน  
รูสากล 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตอการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
24 ทานไดรับการสงเสริมใหเปนนักทฤษฎแีละ   

นักปฏิบัต ิ
          

25 ทานไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถ 
พึ่งตนเองได 

          

26 ทานไดรับการสงเสริมใหมีจติสํานึกเพื่อสังคม
และประเทศชาติ 

          

27 ทานไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี           
28 ทานไดรับการสงเสริมใหสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 
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ตอนที่ 3 องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในแตละดานตอไปนี้
เพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    
 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

29 
ก.ปรัชญาและวัตถุประสงค 
ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

          

30 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา 

          

31 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

          

32 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชพีของสาขาวิชาตางๆ 

          

33 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมุงเนนการผลิต
บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

          

34 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

          

35 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนําไปคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

36 
ข. ระบบการจัดการศึกษา 
การจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไป
ใชระบบทวภิาค แบงออกเปน 2 ภาคการศกึษา
ปกติ 

          

37 การจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไป
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

          

 
38 

ค. การคิดหนวยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปควรเปนรายวิชาภาคทฤษฎี 

          

39 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรเปนรายวิชาภาคปฏิบัติ           
40 รายวิชาภาคทฤษฎีควรใชเวลาไมนอยกวา  

15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

41 รายวิชาภาคปฏิบัติควรใชเวลาไมนอยกวา  
30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

42 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมกีารฝกงานหรือการ
ฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  
45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากบั  
1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

          

43 รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมกีารทําโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม
นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

44 
ง. โครงสรางหลักสูตร 
มีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมนอยกวา  
30 หนวยกิต 

          

45 มีการจัดวิชาในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา           
46 มีการจัดวิชาในลักษณะจําแนกเปนการ 

บูรณาการเนื้อหา 
          

47 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร 

          

48 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชามนุษยศาสตร 

          

49 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาภาษา 

          

50 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี 

          

51 โครงสรางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
จํานวน 33 หนวยกิตมีความเหมาะสม 

          

52 ควรจัดสอนในปที่ 1-2           

53 ควรจัดสอนในปที่ 3-4           

54 ควรจัดสอนในทุกปการศึกษา           

 
 
 
 
 
 



 415 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

55 
จ. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
ควรมีอาจารยประจําหลักสตูรโดยเฉพาะ 

          

56 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในแตละ
รายวิชาควรมจีํานวนอยางนอย5 คน 

          

57 อาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาศกึษาทัว่ไป
ที่สอน 

          

58 อาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยอยางนอย 2 คน 

          

59 ควรมีอาจารยพิเศษที่มีประสบการณตรง และ
สามารถสอนไดหลากหลาย 

          

60 ควรมีผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินที่มีประสบการณ
มาชวยสอน 
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ตอนที่ 4 รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดานตอไปนี้
เพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองอันดับความสําคัญวา รายการความคิดเห็นตางๆในสภาพ
ปจจุบันเปนอยางไร และรายการดังกลาวทานมีความคดิเห็นตองการใหเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใด 
  5  =  มากที่สุด           4  =  มาก         3 =  ปานกลาง    2  =   นอย    1 =  นอยที่สุด    
 

สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

61 
ก. จุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  

          

62 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย 

          

63 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

          

64 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

          

65 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยัง่ยืน 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
66 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัศาสนา 

และวัฒนธรรม  
          

67 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการกีฬา            
68 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั 

ภูมิปญญาไทย และการประยกุตใชภมูิปญญา 
          

69 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัความรู 
และทักษะดานคณิตศาสตร  

          

70 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัภาษา 
เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

          

71 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัความรู 
และทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

          

72 ใหผูเรียนมีพื้นฐานสําหรับการเรียนใน
สาขาวิชาอื่นๆ 

          

73 
 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั้ง 13 รายวิชามีจดุมุงหมายในการ
พัฒนานักศกึษาใหเปนคนเกง คนดี และคนที่มี
ความสุข 

          

74 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทัง้ 13 รายวิชามคีวาม
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให
เปนบัณฑติในอุดมคติไทยทีสั่งคมตองการ 

          

 
75 

ข. เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 
มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ระบบเศรษฐกจิ  

          

76 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
สังคม  

          

77 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
78 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ

การเมือง  
          

79 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเพื่อนรวม
โลก เพื่อการอยูรวมกนัอยางสันติ 

          

80 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
หลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหาและ
การตัดสินใจ บนพื้นฐานของขอมูลและ
ขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร 

          

81 มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูความเขาใจเกีย่วกับ
การอนุรักษดแูลและพัฒนาการสิ่งแวดลอม 

          

82 มีเนื้อหาสาระที่ใหตระหนกัถึงความ
เจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

          

83 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีทักษะการศึกษาคนควา
และเรียนรูดวยตนเอง  

          

84 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการเรยีนรูตลอดชีวิต            
85 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการคิดอยางมีเหตุผล           
86 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาตางๆ  
          

87 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการใชสารสนเทศที่ติดตอ
ส่ือความหมายกับผูอ่ืนได 

          

88 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีเจตคติและซาบซึ้ง 
ในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม  

          

89 มีเนื้อหาสาระที่ใหดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          

90 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีการดํารงตนใหมีคณุคาตอ
สังคม 
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สภาพที่ 

เปนอยูจริงปจจุบัน 
สภาพที่ 

ทานมีความตองการ 
 

ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
91 มีเนื้อหาสาระที่ใหมีความซาบซึ้งในศิลปะและ

สุนทรียภาพ  
          

92 มีเนื้อหาสาระที่ใหตระหนกัในการปฏิบัตติน
ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

          

 
 

93 

ค.แนวความคดิเกี่ยวกับการบูรณาการ 
    วิชาศึกษาทัว่ไป 
มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปในรูปแบบบูรณาการองคความรูมากกวา 
1 สาระเนื้อหาวิชา 

          

94 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
อารยธรรม อารยธรรมตะวันออก อารยธรรม
ตะวนัตก และอารยธรรมไทย 

          

95 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

          

96 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ปรัชญา ศาสนา และความเชือ่ 

          

97 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
เศรษฐศาสตรและการเมือง 

          

98 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 

          

99 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

          

100 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
การใชภาษาและการรูสารสนเทศ 

          

101 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
คอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
102 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          

103 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
ศิลปะและสุนทรียะ 

          

104 จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกีย่วกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

          

 
105 

ง. วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
อาจารยมีวิธีการสอนเปนทีม 

          

106 อาจารยมีวิธีการใหนักศกึษาทําโครงการศึกษา
เพื่อสังคมและชุมชน 

          

107 อาจารยมีวิธีการใหนักศกึษาทําโครงการศึกษา
เหตุการณและปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม 

          

108 อาจารยมีวิธีการสัมภาษณและเสวนากับบคุคล
สําคัญในทองถ่ินหรือแขนงวิชาตางๆเพื่อให
ผูเรียนเกดิการเรียนรูประสบการณของบุคคล
เหลานั้น 

          

109 อาจารยมีวิธีการเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยาย           
110 อาจารยมีวิธีการใหนักศกึษาแบงกลุมรวม

อภิปราย 
          

111 อาจารยใชวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่           
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
112 อาจารยใชวิธีการสอนในรปูแบบการแกปญหา           
113 อาจารยใหผูเรียนอาน คนควา แสวงหาความรู

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          

114 อาจารยใชหองเรียน 1 หอง ตอนักศึกษา
จํานวน  150 คนขึ้นไป 

          

115 อาจารยจัดกิจกรรมโดยยดึผูสอนเปนศูนยกลาง           
116 อาจารยใชวิธีจดักิจกรรมสถานการณจําลองให

ผูเรียนรูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค 
และตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

          

117 อาจารยใชกจิกรรมศึกษาภาคสนามใหผูเรียน
รูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค และ
ตระหนกัในความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

          

118 อาจารยใชกจิกรรมการทําโครงการแกปญหา
ใหผูเรียนรูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค 
และตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 

          

119 อาจารยคาดวาผูเรียนใหความสนใจ 
กับการเรียนวชิาศึกษาทั่วไป 

          

120 อาจารยมีโอกาสปรับปรุงกิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาผูเรียนไมสนใจ
เรียนวิชาศึกษาทั่วไป 
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สภาพที่ 
เปนอยูจริงปจจุบัน 

สภาพที่ 
ทานมีความตองการ ขอท่ี รายละเอียดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
121 ทานมีสภาพหองเรียนที่จดัไดอยางเหมาะสม

ตอการเรียนรู 
          

122 มหาวิทยาลัยสนับสนุนในดานงบประมาณ
อยางเพยีงพอ 

          

 
123 

จ. สื่อการเรียนการสอน 
อาจารยไดจัดทําเอกสาร แผนการเรียน 
การสอนใหแกทาน 

          

124 มหาวิทยาลัยของทานมีหองสมุดที่ใหบริการ
ศึกษาคนควาไดอยางเต็มที ่

          

125 ทานมีส่ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการเรียนเพิ่มเติมจากตําราวิชาศึกษา
ทั่วไปทั้งในหองสมุดและใน 
ระบบอินเทอรเน็ต 

          

126 อาจารยเขียนตาํราหรือหนังสอื หรือเอกสาร
การสอนโดยเฉพาะ 

          

127 อาจารยนําสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

          

128 อาจารยใชตําราอิเล็กทรอนิกสมาใชใน 
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตอนที่ 5 อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
1. โปรดแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปในมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏ เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในประเด็นตอไปนี้ 
 ก. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวัง 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 ข. องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ค.การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ง. การบริหารจัดการหลักสูตร 
…………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 จ. การบูรณาการวิชาศึกษาทัว่ไป 
…………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ฉ. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                       ผูวิจัยขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามอยางดีย่ิง 
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