
บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ

บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย โดยแบงออกเปน วัตถุประสงคของการ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย ขอจํากัดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน

มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

มาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้       
 1.  ศึกษาเฉพาะการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย
ทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยทั่วไปไดศึกษาใน
ประเด็นของการไดมาของสาระที่เกิดการเรียนรูในวิชาศึกษาทั่วไป และศึกษาโดยละเอียดใน
เรื่องการจัดการหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 40 แหงทั่วประเทศ     
 2.  รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเปนผลการวิจัยไดจากบริบทและแบบสอบถาม สรางขึ้นเพื่อใชกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเฉพาะ   
 3.  ผูใหขอมูลซ่ึงเปนที่มาของรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
แบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนบุคลากรที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ผูแทน
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป และ นักศึกษาที่
เรียนวิชาศึกษาทั่วไปในชวงปการศึกษา 2549   
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ขอจํากัดในการวิจัย  

รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เปนเพียงรูปแบบที่นําเสนอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดพิจารณาเพื่อนําไปใชกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ยังไมมีการประเมินผลประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัย  
 การศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 นําผลสรุปการวิเคราะหสารสนเทศประเภทตางๆ เชน หนังสือ เอกสารรายงานการ
ประชุม รายงานประจําป เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการคนในระบบอินเทอรเน็ตจาก
เว็บไซตสถาบันอุดมศึกษาตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ นําสาระมาสังเคราะหเปน
ภาพรวมตามองคประกอบหลักใหญของการศึกษาในแตละจุดประสงคของการวิจัย ในแตละ
องคประกอบใหญนําเสนอในรูปของแผนภูมิ แผนสถิติ และแผนภูมิเดนโดรแกรมเพื่อ
สังเคราะหสาระที่คนพบในประเด็นองคประกอบหลัก ไดแก  คุณลักษณะที่จําเปนตอการจัดการ
หลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และ การบริหารจัดการหลักสูตร  
แลวกําหนดสาระที่ไดดวยการกําหนดเปนคําหลัก จัดทําเปนหัวเรื่องวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อหา
ความสัมพันธในการนําเสนอรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ 
บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ตอนที่ 2  ศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
มาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 การศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 
23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีขั้นตอนในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากเอกสาร
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต สาระตามมาตรา 23 และ มาตรา 24 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542  ดําเนินการสรางแบบวิเคราะหเนื้อหาสภาพการจัดหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน
การสรางรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย   
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ราชภัฏ และสรางแบบสอบถามจากแบบวิเคราะหสภาพการจัดหลักสูตรมาเปนฐานในการสราง
แบบสอบถาม และพัฒนาผลการวิจัยจากแบบสอบถามเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหรูปแบบ
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 พัฒนาผลการวิจัยจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหสาระและนํามาสรางเปนตนแบบ
ของรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ โดยมีการดําเนินการเบื้องตนไดแกการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสาระ
และกระบวนการการบูรณาการความรูและการจัดกระบวนการเรียนรูที่ระบุไวในมาตรา 23 และ
มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เกี่ยวของจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เนื้อหาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน
ระดับอุดมศึกษา  หลังจากนั้นดําเนินการสังเคราะหในการสรางรูปแบบหลักสูตรและการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นํารูปแบบที่สังเคราะหไดมา
ตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จนไดรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณา
การในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อแนะนําไปใชในมหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยและนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สรุปผลการศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย  
 ตอนที่ 2  สรุปผลการศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามมาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542         
 ตอนที่ 3  ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ตอนที่ 1 สรุปผลการศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน 
มหาวิทยาลัยท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย  

 

 ผลการศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 จากการสังเคราะหเอกสาร พบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบในการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลายลักษณะ เชน การจัดทําเปนหลักสูตรแกน (core curriculum)  
แบงเปนกลุมวิชาตางๆ คือ วรรณคดีและศิลปะ วิทยาศาสตร การศึกษาและประวัติศาสตร การ
วิเคราะหทางสังคม วัฒนธรรมตางชาติ เหตุผลทางจริยธรรม จัดทําเปนกลุมสาขาใหญ โดยแบง
ออกเปน กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาภาษา และ กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 
 ในการจัดกลุมหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 2 ประเภท มีการกําหนดวิชาศึกษาทั่วไปที่
เปนวิชาบังคับ และวิชาเลือกในแตละกลุม มีวิชาที่ใหเลือกเรียนเปนจํานวนมาก  
 ผลการศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 จากผลการวิเคราะหเอกสาร จากคูมือครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวาจุดมุงหมายของวิชา
ศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนนใหนักศึกษาไดรับความรู
ความเขาใจ ดังตอไปนี้ 

1. ไดรับความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนในวิชาอื่นๆตอไป 
 2. ไดเรียนรูวิธีการศึกษาหาความรูสาขาวิชาอื่นๆ 
 3. มีโลกทัศนที่กวางขึ้น 
 4. ไดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมโลกและนานาชาติ 
 5. เขาใจเรื่องราวและปญหาของสังคมไทย 
 6. รูจักและเขาใจทั้งตนเองและผูอ่ืน 
 7. ไดรับความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 8. มีความรูและตระหนักในคุณคาของศลิปวัฒนธรรม 
 9. ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม 
 10. รูจักคิดวิเคราะหวิจารณ 
 11. มีความสามารถในการปรับตัวและตัดสินใจแกปญหา 
 12. มีความใฝรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ 

13. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร 
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 จากการสังเคราะหเอกสารขางตน มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนไดนํา
จุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปมาจัดทําเปนเนื้อหาสาระวิชา โดยมีการจัดการหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2532 และแบงกลุม
เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไปออกเปน 4 กลุม คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร ภาษา สังคมศาสตร และ 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 รายวิชาและเนื้อหาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 
 1. รายวิชาเบื้องตน เปนการจัดใหนักศึกษาเรียนในลักษณะของการใหความรูทั่วไป
เบื้องตน จัดใหเรียนเปนรายวิชาเดียว เชน ชีววิทยาเบื้องตน สังคมวิทยาเบื้องตน เปนลักษณะ
รายวิชาที่มีเปนจํานวนมาก 
 2. รายวิชาระดับสูง เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูที่กวางขวางและเฉพาะเจาะจงลงไป 
ไดแกวิชา การศึกษาเรื่องเซลล เปนตน 
 3. รายวิชาบูรณาการ เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาจากสาระตางๆเขาดวยกันมากกวา    
1 สาระ  เปนวิชาที่กําลังมีการพัฒนาจัดทําวิชาในลักษณะนี้เพิ่มเติมขึ้น โดยมีความมุงหมายให
ผูเรียนเขาใจความเชื่อมโยงของสาขาวิชาตางๆที่มีตอการศึกษาหาความรูและการแกปญหา 
รวมทั้งการไดรับประโยชนจากวิชาที่เรียนในการนําไปใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ในโลกปจจุบัน  ไดแกวิชาปญหาสังคม   คณิตศาสตรบูรณาการ  เคมีในชีวิตประจําวัน 
วิทยาศาสตรกับสังคม  เปนตน 
 
ตอนที่ 2  สรุปผลการศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ตามมาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542         

 

ผลการวิเคราะหจุดมุงหมายหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการวิเคราะหจุดมุงหมายหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ รูจักตนเอง  รูจักความจริงของชีวิต รูคุณคาของความเปนมนุษย ซาบซึ้ง
ในความดี ซาบซึ้งความงามในสุนทรียภาพ มีทักษะการคิด มีทักษะการเรียนรู  มีทักษะการ
แกปญหา มีทักษะในการพัฒนาตนที่เหมาะสม และ เขาถึงทศพิธราชธรรมและดํารงตนอยูใน
ธรรมะ 

ผลการวิเคราะหจุดมุงหมายหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ  คือ มีความรูดานภาษา เขาถึงธรรมชาติของภาษา มีสมรรถภาพสูงในการฟง มี
สมรรถภาพสูงในการพูด และมีสมรรถภาพสูงในการอาน 
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 ผลการวิ เคราะหจุดมุงหมายหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  คือ รูสังคมทองถิ่น รูสังคมภูมิภาค รูสังคมไทย รูสังคมโลก เขาถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น เขาถึงภูมิปญญาไทย อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี รูและอนุรักษศิลปะ รูและ
อนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่นและของไทย สรางสรรคภูมิปญญาโลกาภิวัตนบนฐานของ       
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ สามารถนําและอยูรวมในสังคมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ผลการวิ เคราะหจุดมุ งหมายหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  คือ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตน  ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสวนทองถิ่น ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีทักษะการวิเคราะห มีการใชขอมูลและขอเท็จจริงเปนพื้นฐานสําหรับการแกปญหา มี
การใชขอมูลและขอเท็จจริงเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถ
ดํารงชีวิตและเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดปรับปรุงพัฒนา
จรรโลงสภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคมใหอยูแบบยั่งยืน และ มีความรอบรูในสิ่งที่
อยูรอบตน รูเทาและรูทัน 
 ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามตารางที่ 8 พบวา สาระในกลุมวิชามนุษยศาสตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นํามาจัดทําเปนชื่อรายวิชาไดแกสาระที่เกี่ยวกับมนุษยและเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ไดแกช่ือวิชา    
มนุษยกับศิลปะ มนุษยกับความงาม สุนทรียศาสตรแหงชีวิต  ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  ชีวิตกับศิลปะ  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป   สุนทรียภาพของชีวิต  
ชีวิตกับสุนทรียะ  ศิลปะการดําเนินชีวิต จํานวน 24 แหง  สาระที่นํามากําหนดเปนชื่อรายวิชาที่
ใชช่ือแตกตางกันที่หลากหลายที่สุด ใชช่ือวิชาวา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
ทักษะการรูสารสนเทศ การใชสารสนเทศ ทักษะการสืบคนและนําเสนอสารสนเทศ การสืบคน
สารสนเทศ และการรูสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามตารางที่ 9 พบวาสาระในกลุมวิชาสังคมศาสตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นํามาจัดทําเปนชื่อรายวิชามากที่สุดไดแกสาระที่เกี่ยวกับสังคม ไดแกช่ือวิชาวิถีโลก มนุษยืกับ
สังคม และ สิทธิมนุษยชนกับสังคม  มีจํานวน 23แหง ช่ือวิชาบางวิชาจัดทําและกําหนดเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการเรี ยนรูทองถิ่นโดยตรงไดแก  วิชา  ทวารวดีศึกษา 
นครศรีธรรมราชศึกษา  ทองถิ่นศึกษา เปนตน 
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ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาในกลุมวิชาภาษา หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏตามตารางที่ 10  พบวา สาระในกลุมวิชาภาษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนํามาจัดทําเปนชื่อ
รายวิชาไดแกสาระที่ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ไดแก ช่ือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
จํานวน 30 แหง  ในกลุมวิชาภาษามีการกําหนดชื่อวิชาภาษาตางประเทศอื่นๆที่หลากหลาย สวน
ใหญจะเปนภาษาตางประเทศเพื่อนบานทุกภาษา 

ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏตามตารางที่ 11  พบวามีการนําสาระในกลุมวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําเปนรายวิชาที่กําหนดให
นักศึกษาเรียนมากที่สุดไดแกวิชา วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต ชีวิตกับสุขภาพ อาหารเพื่อ
มนุษยชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุรภาพชีวิต จํานวน 31 แหง  

ผลการวิเคราะหรายชื่อวิชาในกลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพชีวิต หลักสูตรวิชาศกึษาทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามตารางที่ 12  พบวามีการนําสาระในกลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําเปนรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนมากที่ สุดไดแกวิชา 
วิทยาศาสตรกับการออกกําลังกาย วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และ วิทยาศาสตร
การกีฬาและนันทนาการ จํานวน 6 แหง 

ผลการวิเคราะหสภาพการดําเนินการบริหารการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
สภาพการดําเนินการบริหารการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบวา การ

บริหารการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการโดยแตละคณะดําเนินการเอง 
จํานวน 10 แหง รองลงมาไดแกใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการจํานวน       
8 แหง  วิธีการบริหารการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่นอยที่สุดไดแก การตั้งผูรับผิดชอบเปนรายวิชา
มีจํานวน 1 แหง 

ผลการวิเคราะหสภาพการดําเนินการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

สภาพการดําเนินการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา การดําเนินการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการสอนโดยผูสอนคนเดียวตลอดทั้งภาคมี
จํานวนมากที่สุด คือ 16 แหง รองลงมาไดแกการสอนเปนกลุมโดยแบงบทสอนจํานวน 11 แหง  
และสอนในรูปกลุมใหญนอยที่สุด จํานวน 1 แหง 
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 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวังตอการจัดการหลักสูตร 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอคณุลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังจาก 28 องคประกอบแตกตางกันไปในแตละราย
ขอ ผูบริหารมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังใน
สภาพที่ตองการ คือใหนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรมอยูในระดับมาก ( X = 4.74, 4.81, 
4.69, และ 4.20 ตามลําดับ) 
 ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป 

ผูบริหารหลักสูตรมีความเห็นในสภาพที่ตองการเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ
วิชาศึกษาทั่วไปวา สามารถนําไปคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบในระดับมาก สวน
อาจารยผูสอนมีความเห็นวาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมในระดับมาก ( X =4.79 และ 4.50) 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ทุกกลุมมีความคิดเห็นวาการจัดระบบการ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปใชระบบทวิภาค แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ การ
จัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหอยูในระดับ
มาก  ( X =4.66, 4.57, 4.30, และ 3.93)    

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งในสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบันและสภาพ
ที่ตองการอยูในระดับมาก ยกเวนขอคิดเห็นในประเด็นที่วาวิชาศึกษาทั่วไปควรจัดสอนใหแก
นักศึกษาในปที่ 3-4 และจัดสอนใหนักศึกษาในทุกปการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
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ผลการวิเคราะหองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

 ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาในสภาพที่
ตองการในระดับมากในทุกองคประกอบของจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย
ผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพที่ตองการคือ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยควรมี
จุดมุงหมายในการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง คนดี และคนที่มีความสุขอยูในระดับมาก  กลุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในสภาพที่ตองการมากเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการเรยีนวชิา
ศึกษาทั่วไปในเรื่องความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา ( X =4.48) 
 ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอการคิดหนวยกิตของวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาในสภาพที่
เปนอยูจริงและสภาพที่ตองการเกี่ยวกับการคิดหนวยกิตของวิชาศึกษาทั่วไปอยูในระดับมาก 
สวนอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในสภาพที่เปนอยูจริงในองคประกอบ
เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปควรเปนรายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาภาคทฤษฎีควรใชเวลาไมนอย
กวา  15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค รายวิชาภาคปฏิบัติ
ควรใชเวลาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค และ  รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการทํา
โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นๆไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
( X =3.02, 3.39, 3.07, 2.93, และ 3.03) 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นตอจํานวนและคุณวุฒิของผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาในสภาพที่
เปนอยูจริงอยูในระดับปานกลางในทุกองคประกอบ ยกเวนกลุมนักศึกษามีความเห็นในทุก
องคประกอบอยูในระดับมากทั้งในสภาพที่เปนอยูจริง และในสภาพที่ตองการ 
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ผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษามีความ

คิดเห็นในสภาพที่ตองการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปในองคประกอบทุกองคประกอบ
ในระดับมาก  สวนในสภาพที่เปนอยูจริง กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย และ กลุมอาจารยผูสอนมี
ความเห็นในองคประกอบทุกองคประกอบในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะหวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษามีความ
คิดเห็นตองการใหมีวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในทุกองคประกอบในระดับ
มาก กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยและกลุมอาจารยผูสอนมีความเห็นในสภาพที่เปนอยูจริงใน
ปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  และกลุมอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในทุกองคประกอบในระดับปานกลาง สวนในสภาพที่
ตองการ ทุกกลุมมีความคิดเห็นในทุกองคประกอบในระดับมาก 

 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร และกลุมอาจารยผูสอนมีความ
คิดเห็นตอสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบันในทุกองคประกอบในระดับปานกลาง ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในระดับมากในแนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในเรื่องปรัชญาและวัตถุประสงค  แนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในเรื่องโครงสรางและรูปแบบ   ความรับผิดชอบและการประสานงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปขึ้นอยูกับคณะหรือภาควิชาที่ขอเปดดําเนินการหลักสูตรนั้น  และ  หลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้ง 13 รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ( X =3.64, 3.77, 3.57, และ 3.52) 
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 ผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปท่ีบูรณาการ 

ภาพรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาพรวมของทุกกลุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษา
ทั่วไปในหลักสูตรในสภาพปจจุบันในทุกองคประกอบในระดับปานกลาง ในสภาพที่ตองการ 
กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย และกลุมนักศึกษามีความตองการอยูในระดับมากในองคประกอบที่
เกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( X =4.62 และ 4.24) 
 

 ผลการวิเคราะหสาระวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีการบูรณาการสาระ
วิชาตาม มาตรา 23  และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 ผลการวิเคราะหสาระเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไปที่ควรมีการบูรณาการตามมาตรา 23 และ 
มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวาเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปมี
การกําหนดใหมีการบูรณาการตามวัตถุประสงค  ดังนี ้
 1. สาระเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับตนเอง  มีทักษะการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
และตลอดชีวิต มีการบูรณาการสาระจํานวน  4   เรื่อง คือ ทักษะ  การศึกษาคนควา การเรียนรู
ดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต   
 2. ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  และสังคมโลก มี
ความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  มีการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม มีการบูรณาการสาระจํานวน             
11 เรื่อง คือความสัมพันธ  สังคม ครอบครัว  ชุมชน ชาติ  สังคมโลก  เพื่อนรวมโลก  การอยู
รวมกัน สันติ การดํารงชีวิต  และ การดํารงตนใหมีคุณคา  
 3. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย มีการบูรณาการ
สาระจํานวน  2   หัวเรื่อง คือ ประวัติศาสตร  สังคมไทย    
 4. ศึกษาลักษณะทั่วไปวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและ
ชนบท วัฒนธรรม และประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางขจัดปญหาสังคมไทย โดยศึกษา
การพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิต
แบบเพียงพอตลอดจนวิสัยทัศนดานสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยาก
เห็น ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีการตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธปิไตย  
และมีความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและการเมือง มีการบูรณาการสาระจํานวน  7   เรื่อง คือ 
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ระบบการเมือง  การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตย  พระมหากษัตริย  การปฏิบัติตน 
เศรษฐศาสตร การเมือง 
 5. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหาและการตัดสินใจบน
พื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร มีการตระหนักถึงความเจริญกาวหนาและ
ผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีทักษะการคิดอยางมีเหตุผล การมีเหตุผล รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาตางๆได  และมีความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการบูรณาการสาระจํานวน  11   เรื่อง คือ  ทักษะ  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การ
คิด การวิเคราะห การแกปญหา การตัดสินใจ ขอมูล  ผลกระทบ  คอมพิวเตอร  และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 6.  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร  ศึกษากระบวนการและการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําความรูทางวิทยาศาสตร มาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิต  ใหดํารงอยูอยางเปนสุข  และมีประสิทธิภาพ    โดยตระหนักถึงผลกระทบตอ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม สังคมเมืองและวัฒนธรรม  มี
การบูรณาการสาระจํานวน  11   เรื่อง คือ  ทักษะ วิทยาศาสตร กระบวนการ การพัฒนา  
เทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุข มนุษย ส่ิงแวดลอม สังคมเมือง และ วัฒนธรรม  
 7. หลักและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค และการวิเคราะห
ขอมูล และ ขาวสารตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตรกําหนดการเชิง เสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน  มีการบูรณาการสาระจํานวน  9   เรื่อง คือ  การคิด มนุษย  ความคิดสรางสรรค 
การวิเคราะห ตรรกศาสตร การใชเหตุผล การตัดสินใจ การมีเหตุผล  และการกําหนดเชิงเสน 
 8. ความรู ความเขาใจ และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  มีความเขาใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษดูแลและพัฒนาการสิ่งแวดลอม  มีความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ มี
การบูรณาการสาระจํานวน  7   เรื่อง คือ ประสบการณ  การจัดการ การบํารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม การอนุรักษ และ ระบบนิเวศ 
 9. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรม มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด 
การวิเคราะห การแกปญหาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงตามหลกัธรรม 
มีเจตคติและซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม การมีคานิยมที่พึงประสงค มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเขาใจเกี่ยวกับอารยธรรม อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก 
และ อารยธรรมไทย มีความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และ ความเชื่อ มีความเขาใจ
พฤติกรรมมนุษย ตลอดจนความเขาใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม มีการบูรณาการสาระ
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จํานวน 19  เรื่อง คือ ศาสนา  วัฒนธรรม  หลักการคิด  การวิเคราะห  การแกปญหา  การ
ตัดสินใจ หลักธรรม  เจตคติ  ความซาบซึ้ง สัจธรรม ความดี ความงาม คานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรม  อารยธรรม ปรัชญา ความเชื่อ และ พฤติกรรมมนุษย      
 10. ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน และ
โลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม  ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ มีการบูรณาการสาระจํานวน 9 เรื่อง คือ  
ชีวิต  การดํารงชีวิต วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ศาสนา สันติสุข 
และ สันติภาพ  
 11 .  ศึกษาและจํ าแนกขอแตกต างในศาสตรทางความงาม   ความหมายของ
สุนทรียศาสตร เชิงการคิด   กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรบัรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางการเคลื่อนไหว สู
ทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และ   ศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากระดับการ
รําลึก  ผานขั้นตอนความคุนเคย และ นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ มีการบูรณาการสาระจํานวน 13  เรื่อง คือ  ความงาม  สุนทรียภาพ 
ความคิด พฤติกรรม การรับรู  การเคลื่อนไหว ทัศนศิลป ศิลปะ ดนตรี ศิลปะการแสดง การรําลึก 
ความคุนเคย  และ ความซาบซึ้ง 
 12. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตน  มนุษย
สัมพันธเพื่อการทํางานรวมกัน  การอยูรวมกันอยางเปนสุข  และการประเมินตนเอง  มีการ 
บูรณาการสาระจํานวน 7 เรื่อง คือ พฤติกรรม มนุษย การพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางาน 
การอยูรวมกัน และ การประเมินตนเอง 
 13. ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
และของสังคมโลกการจัดระเบียบโลกในดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอด
ถึงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ การปกครองของประเทศไทยเพื่อปรับตัวเขากับการ
จัดระเบียบสังคมโลก มีการบูรณาการสาระจํานวน 4  เรื่อง คือ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
การปกครอง   
   14. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกีฬา  มีการบูรณาการสาระจํานวน 3  เรื่อง คือ 
ความรู ความเขาใจ และ  การกีฬา 
 15. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา และ      
ภูมิปญญาทัองถิ่น มีการบูรณาการสาระจํานวน 3 หัวเรื่อง คือ  ภูมิปญญาไทย   ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ การประยุกตใช 
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 16. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู และทักษะดานคณิตศาสตร  มีวิธีการคิดและ
ตัดสินใจ มีการบูรณาการสาระจํานวน 5 เรื่อง คือ   ความรู  ทักษะ คณิตศาสตร  การคิด และการ
ตัดสินใจ 
 17. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  มีทักษะดาน
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาและการรู
สารสนเทศ มีการบูรณาการสาระจํานวน 4  เรื่อง คือ ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
การใชภาษา  และ การรูสารสนเทศ 
 18. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข รูจักใชสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่สามารถติดตอส่ือความหมายกับ
ผูอ่ืนได  มีการบูรณาการสาระจํานวน 8 เรื่อง คือ ความรู ทักษะ การประกอบอาชีพ  การ
ดํารงชีวิต ความสุข  การใชสารสนเทศ  การสื่อสาร และ การสื่อความหมาย  
 19. ความซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ มีการบูรณาการสาระจํานวน 3 เรื่อง คือ    
ความซาบซึ้ง  ศิลปะ และ สุนทรียภาพ 
  
ตอนที่ 3  ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ขอคนพบที่ใชเปนฐานในการรางรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไปแบบบูรณาการไดมาจากผลการศึกษาการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และ
การตอบแบบสอบถาม ของผูตอบแบบสอบถาม 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร ผูบริหารหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป อาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษา ผลจากการเปรียบเทียบการจัดการ
บริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศและในประเทศไทย  สรุปได 
ดังนี้ 
 รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานวิชาการของสถาบันระดับอุดมศึกษา เริ่มตนจาก
การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ ซ่ึงผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะตองดําเนินการ ซ่ึง
สวนใหญจะตองสอดคลองกับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547  การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และภารกิจจะมีสวน
เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคหลักวิชาศึกษาทั่วไปและสอดคลองกับการจัดการ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติไว   รายละเอียดสรุปเปนรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงเปนรูปแบบหลักในการบูรณาการหลักสูตรและวิธีการ     
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บูรณาการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  (รายละเอียดตามแผนภูมิ 27) มีรูปแบบยอยซ่ึงมี
ความสัมพันธกับรูปแบบหลัก 4 รูปแบบยอย ดังรายละเอียดสรุปของรูปแบบยอย ดังตอไปนี้     
 

รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ 
 องคประกอบหลักของรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่มาจากองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ  

 

1. วิสัยทัศน นโยบาย และ ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วิสัยทัศน และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดขึ้นจากวางแนวความคิดของปรัชญา

ของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีความสัมพันธกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี
ความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาของการอุดมศึกษา  และมีความสัมพันธสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาตางๆ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวิสัยทัศน นโยบาย และ ภารกิจที่คลายกัน จากขอคนพบ สรุป
วิสัยทัศน นโยบาย และ ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวบรวมไดเปน 9 ประการ คือ 
 1. สถาบันเพื่อการศึกษาแกประชาชน 

2.ขุมพลังแหงปญญา  
3. สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
4. ผลิตกําลังคนที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรม 
5. รับใชทองถิ่นและประเทศชาติ 
6. เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น 
7. สรางสรรคศิลปวิทยา 
8. ความเปนเลิศทางวิชาการ  
9. แหลงความรูตลอดชีวิต 
จากขอคนพบเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พบวาหลักสูตรมุงเนนการผลิตบัณฑิต

ใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
สามารถนําไปคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 



 328 

2. วัตถุประสงคหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
จากขอคนพบเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งจาก

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในตางประเทศและในประเทศไทย พบวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจใน
องคประกอบของสาระใหญๆ 14  องคประกอบ คือ 

1. ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก 

2. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย 
3. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. ความรู ความเขาใจ และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
6. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรม 
7. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกีฬา 
8. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 
9. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู และทักษะดานคณิตศาสตร 
10. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
11. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ และการ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
12. มีพื้นฐานสําหรับการเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ 
13. สามารถพัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง คนดี และคนที่มีความสุข 
14. สามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตในอุดมคติไทยที่สังคมตองการ 

 จากขอคนพบดังกลาว องคประกอบของสาระจากวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปกําหนดเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและการ
กําหนดรูปแบบสาระวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

จากองคประกอบหลักขางตน สามารถตอบสนองการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเกี่ยวของกับมิติสัมพันธของรูปแบบหลักสูตร
และการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ มีมิติที่สัมพันธกัน 4 มิติ คือ 

1. มิติคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 
2. มิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
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3. มิติองคประกอบของหลักสูตร 
4. มิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

 

มิติคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 
จากขอคนพบเกี่ ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการทั้ งจากสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในตางประเทศและในประเทศไทย พบวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตทางดานสมรรถนะที่ตองการและการสงเสริมใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม  28  ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการใน
ลําดับที่คาดหวังในลําดับตน ไดแก นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบเปนคน 
ใฝรูอยูเปนนิจ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม ผลการวิจัยจึงสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันที่หวงเรื่องคุณภาพของบัณฑิตวา บัณฑิต
ในปจจุบันขาดคุณธรรมและจริยธรรม แมนโยบายของคณะรัฐมนตรีในปจจุบันก็ยังคงเนน
นโยบายในเรื่องคุณธรรมนําความรู  โดยตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมมี
ความสําคัญกวาความรู และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 คุณลักษณะทั้ง 28 ประการที่เกี่ยวของกับการเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการใน
สวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คือรูปแบบที่ใชสาระเนื้อหาวิชาที่กําหนดในกลุม
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุมตางๆเปนเครื่องชี้วัดผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ผูวิจัยนําเนื้อหาสาระ
ในวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการใหเกิดขี้นในการ
จัดการเรียนการสอน ดําเนินการสรุปสาระเนื้อหาใหมีการบูรณาการในรายวิชาตางๆในกลุมวิชา
ตางๆ 5 กลุม  ซ่ึงรวมการศึกษาสาระดานเนื้อหาและประสบการณจากการจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอน  (รายละเอียดตามแผนภูมิที่  25) เพื่อกอใหเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ   
 การกําหนดสาระในกลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจน กลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดคุณลักษณะของ
บัณฑิตดานความคิด ความใฝฝน ความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ความมีสติปญญา 
การมีคุณธรรม จริยธรรม  มีสมรรถนะความเขาสังคม มีสมรรถนะดานภาษา การรูสารสนเทศ มี
สมรรถนะดานการทํางานกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการเรียนรูที่กอใหเกิดสุขภาพที่
แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ    
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มิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
จากขอคนพบจากการสังเคราะหสาระ พบวาการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปควรมี

การดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มี
รูปแบบโครงสรางโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิชาศึกษาทั่วไป  มีประธาน
คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการบริหารงานทั่วไป และ ดาน
การบริหารหลักสูตร  (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 30)  สรุปไดวา การบริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปและการบริหารหลักสูตร ดําเนินการ
ตามโครงสรางการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีการจัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป มี
ประธานคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปเปนผูบริหารวิชาศึกษาทั่วไป การดําเนินงานขึ้นอยูกับ
การกํากับเชิงนโยบายจากคณะกรรมการอํานวยการวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งแตงตั้งจากคณบดีหรือ
ผูอํานวยการจากคณะและสํานักหรือศูนยตางๆ สํานักงานคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปอยูใน
ความดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีการดําเนินงานในการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ธุรการ สารบรรณ งานการเงิน พัสดุ และงานบริหารการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  และดําเนินการ
บริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดหาผูสอนที่เหมาะสม การจัดกลุมผูเรียน การจัด
ตารางสอนและหองเรียน การประสานงานการสอนของอาจารยผูสอน การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนการผลิตสื่อและตําราประกอบการเรียนการ
สอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 5 กลุม คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุม
วิชาภาษา กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิต  
 ที่มาของกลุมวิชาตางๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกิดขึ้นจากการสังเคราะหสาระใน
บริบทที่เกี่ยวกับจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป และ 
แนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป ที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542   (รายละเอียดปรากฏตามแผนภมูิที่ 25 และ 26)   

 มิติรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวของกับรูปแบบการ     
บูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงประกอบไปดวยแนวทางการ 
บูรณาการจากองคประกอบใหญ 3 องคประกอบในการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป 
คือ บูรณาการจากจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป บูรณาการจากเนื้อหาสาระวิชาศึกษา
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ บูรณาการจากแนวความคิด
เกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป 
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 องคประกอบแตละองคประกอบมีการบูรณาการในสวนที่เกี่ยวของกับการแบงกลุม
เนื้อหาสาระวิชาออกเปนกลุมวิชา 5 กลุมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดของการนํา
เนื้อหาสาระไปจัดทําเปนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนสาระวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนํามาจัดทําเปนรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาในรูปแบบ
การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอไป  ดังนั้น รูปแบบการบูรณาการสาระวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเปนรูปแบบที่
สังเคราะหสาระจากจุดมุงหมายของคุณลักษณะของบัณฑิต จากจุดมุงหมายของการเรียนวิชา
ศึกษาทั่วไป  จากเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และจากแนวความคิดเกี่ยวกับการ บูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป มีความสัมพันธกอใหเกิดกลุมวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวม 5 กลุมวิชา  คือกลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุม
วิชาภาษา  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

มิติองคประกอบของหลักสูตร 
จากผลการวิจัยพบวาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีองคประกอบที่

สอดคลองและตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ในเรื่องเกี่ยวกับ
โครงสรางหลักสูตร ซ่ึงมีการกําหนดองคประกอบที่เกี่ยวของในเรื่อง จํานวนหนวยกิต การจัด
วิชาในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา 

การจัดวิชาในลักษณะจําแนกเปนการบูรณาการเนื้อหา การผสมผสานเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตร การผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระของ
กลุมวิชาสังคมศาสตร  การผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษา  และการ
ผสมผสานเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
องคประกอบของโครงสรางที่กลาวมา ผูวิจัยสรางเปนรูปแบบดวยการกําหนดสาระในแตละ
กลุมสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาการศึกษาทั่วไปกอนมีเกณฑ
มาตรฐานในป พ.ศ. 2548  คือจํานวน 33 หนวยกิต เปนสาระวิชาที่เรียนเหมือนกันทุกแหง
จํานวน 13 รายวิชา จัดใหมีการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นปที่ 1 และ 2   เปนสวนใหญ มีการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑการพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา ทําใหหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมีความหลากหลาย
มากขึ้น 
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 ในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป จากผลการวิจัย พบวาเนื้อหาสาระ
พื้นฐานทั่วไปที่ประชาชนควรไดรับจากการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และจากการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาทั้งจากตางประเทศและใน
ประเทศไทยที่จําเปนและควรใหมีการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในภาพรวมของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชา
ศึกษาทั่วไปในสภาพที่ตองการมีขอบเขตของสาระทั้งหมด 18 สาระใหญ คือ สาระที่ใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต การมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและแกปญหาตางๆ การคิดอยางมีเหตุผล  การศึกษา
คนควาและเรียนรูดวยตนเอง  การมีเจตคติและซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม  
การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหาและการตัดสินใจบน
พื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร การดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม การ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย การใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสังคม ความตระหนักถึงความ
เจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การใหความรูความเขาใจเพื่อน
รวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  ความซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ  การใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง  การใชสารสนเทศที่ติดตอส่ือความหมายกับผูอ่ืนได  และ การให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษดูแลและพัฒนาการสิ่งแวดลอม 

รูปแบบของเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 18 สาระ กําหนดในรูปแบบของสาระใน
เนื้อหารายวิชาจากกลุมวิชาตางๆในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

ในเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป ผลจากการวิจัย
พบวามีแนวความคิดอยู 12  วิธีการ คือ มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
รูปแบบบูรณาการองคความรูมากกวา 1 สาระเนื้อหาวิชา จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับอารยธรรม อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมไทย  จัดใหมี
การบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีการบูรณาการสาระ
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตรและการเมือง จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศ  จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม จัดใหมีการบูรณาการ
สาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการใชภาษาและการรูสารสนเทศ จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียะ 
และจัดใหมีการบูรณาการสาระเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
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 รูปแบบเกี่ยวกับแนวความคิดการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวขางตน ดําเนินการ
โดยการกําหนดสาระเปนรายวิชาตามกลุมวิชาตางๆของวิชาศึกษาทั่วไป 
 ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการศึกษา พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีระบบการ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
คือ การจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปใชระบบทวิภาค แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และการจัดระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 ในสวนที่เกี่ยวของกับการคิดหนวยกิต ผลการวิจัยพบวาความตองการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีดังตอไปนี้ โดยจัดใหมีการเรียนรายวิชาภาคทฤษฎีควรใชเวลาไมนอยกวา  15 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค การเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติควรใช
เวลาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค ซ่ึง
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 ในองคประกอบที่เกี่ยวของกับจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูสอน พบวา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏมีความตองการในลําดับมาก ในเรื่องเกณฑของอาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชา
ควรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน การมีอาจารยประจําหลักสูตร
โดยเฉพาะ  การมีอาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน การมีอาจารยพิเศษ
ที่มีประสบการณตรง  และสามารถสอนไดหลากหลาย   การมีผู เชี่ยวชาญในทองถ่ินที่มี
ประสบการณมาชวยสอน และ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมีจํานวน
อยางนอย5 คน 

จากผลการวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับ องคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ได
แนวทางในการบูรณาการการบริหารจัดการ (ตามรายละเอียดแผนภูมิที่ 29) โดยมีแนวทางการ 
บูรณาการจากองคประกอบใหญ  5 องคประกอบในการบริหารจัดการ  คือ  บูรณาการ
แนวความคิดสาระจากปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บูรณาการจากระบบ
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  บูรณาการจากโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป บูรณาการ
จากการคิดหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป และ บูรณาการจากจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 
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มิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีตองการในลําดับแรกๆ ไดแก การใชกิจกรรมศึกษาภาคสนามใหผูเรียน
รูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค และตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
ใชกิจกรรมที่คาดวาผูเรียนใหความสนใจกับการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป การใชวิธีการใหนักศึกษา
ทําโครงการศึกษาเหตุการณและปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นจริงทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม 
การใชกิจกรรมการทําโครงการแกปญหาใหผูเรียนรูจักแกปญหา มีความคิดสรางสรรค และ
ตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ การใชวิธีการใหนักศึกษาทําโครงการ
ศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน 

ในรูปแบบมิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ผูวิจัยพบรูปแบบแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเด็นองคประกอบ
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน โดยใหมีการจัดทําเอกสาร หนังสือ ตําราเรียนใหกับผูเรียนอยาง
เพียงพอ การมีหองสมุดที่ใหบริการศึกษาคนควาไดอยางเต็มที่ การมีส่ือทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนเพิ่มเติมจากตําราวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในหองสมุด และในระบบ
อินเทอรเน็ต อาจารยผูสอนเขียนตําราหรือหนังสือ หรือเอกสารการสอนโดยเฉพาะ อาจารย
ผูสอนนําสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และ
อาจารยผูสอนใชตําราอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ขอคนพบเรื่องสื่อการเรียนการสอน กําหนดรูปแบบดวยวิธีการกําหนดการใชส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
และพบวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดขึ้นจากการ  
บูรณาการการสอนสาระจากจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป จากเนื้อหาสาระที่กําหนด
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และจากสาระแนวความคิดเกี่ยวกับการ   
บูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป 

การจัดการเรียนการสอนจึงเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ 
ตัวหลักสูตรไดมาจากการนํารายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปที่ดําเนินการสอนอยูในปจจุบัน นํามาจัดทํา
เปนชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

มีการกําหนดการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยใหผูสอนจัดทํากําหนด
วัตถุประสงคทั่วไป กําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา กําหนดวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน และกําหนดการวัดผล
และการประเมินผลตามรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่  33 
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รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบไปดวยแนวทางการบูรณาการจากองคประกอบใหญ  10 องคประกอบในการ        
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป คือ 

1. บูรณาการจากสาระจากจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  
2. บูรณาการจากเนื้อหาสาระที่กําหนดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
3.บูรณาการจากสาระจากแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป 
4. บูรณาการสาระจากกลุมวิชามนุษยศาสตร 
5. บูรณาการสาระจากกลุมวิชาสังคมศาสตร 
6. บูรณาการสาระจากกลุมวิชาภาษา 
7. บูรณาการสาระจากกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. บูรณาการสาระจากกลุมวิชาสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
9. บูรณาการการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10. บูรณาการจากแผนบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบดวย 
แนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการตามการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแตละแหงเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาใหมในปการศึกษา 2549 ผูวิจัย
ไดสังเคราะห เนื้อหาสาระชื่อรายวิชาที่ เกิดขึ้นจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยไทยตามตารางที่ 8-12  

ในการบูรณาการจากแผนบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีวิธีดําเนินการ
วางแผนรวมกันดังตอไปนี้ คือ 

 1. กําหนดรายละเอียดวิชา 
 2. กําหนดคําอธิบายรายวิชา 
 3. กําหนดวัตถุประสงคทั่วไป 
 4. กําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
 5. กําหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. กําหนดการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน 
 7. กําหนดการวัดผลและการประเมินผล 
รายละเอียดของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในการกําหนด

แผนบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  ไดแกการจัดทําแผนบริหารการสอนประจําวิชา  
และแผนบริหารการสอนประจําบท  (รายละเอียดของแผนและตัวอยางการทําแผนบริหาร        
การสอน ปรากฏอยูในภาคผนวก ช)     
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ผลการนําเสนอรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากผูบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ผูวิจัยไดสงรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหผูบริหารหลักสูตร หรือผูเกี่ยวของใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง  
โดยไดทําหนังสือขอความรวมมือจากอธิการบดีไดพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบที่
นําเสนอ  ไดรับคําตอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 35 แหง คิดเปนรอยละ 87.5  ผูวิจัยไดหา
คาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบ (IOC) ไดเกณฑคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.4 - 1 ถือ
ไดวารูปแบบมีความเหมาะสม  หลังจากนั้นไดสงรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยไดทํา
หนังสือแตงตั้งเปนผูตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ใหพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบที่นําเสนอ  และไดรับคําตอบจาก
ผูเชี่ยวชาญทุกทาน ผูวิจัยไดหาคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบ (IOC) ไดเกณฑคาดัชนีความ
สอดคลอง มีคาเทากับ 0.4 – 1.00 ถือไดวารูปแบบมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ   
 

การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ซ่ึงไดจากการวิ เคราะห เอกสาร  การสัมภาษณผู เกี่ยวของ  การตอบ
แบบสอบถามของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 4 กลุม  และ ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิใน
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยนํามาอภิปรายผล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังนี้ 
 

การศกึษาสภาพการจัดหลกัสูตรและการเรยีนการสอนวชิาศึกษาท่ัวไปในมหาวิทยาลยัท้ังใน
 ตางประเทศและในประเทศไทย  

สภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในตางประเทศ และใน
ประเทศไทยมีความแตกตางกันไปในดานเนื้อหาสาระของวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการปรับปรุง
เนื้อหาวิชาที่หลากหลายและบูรณาการเขาดวยกันเปนจํานวนมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
การจัดกลุมวิชาศึกษาทั่วไป 2 ลักษณะใหญๆ คือ กลุมวิชาแกน แบงตามลักษณะของกลุมวิชาที่
สนองตอบตอปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และแบงตามกลุมของศาสตร 4 
กลุม ที่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดกลุมวิชาศึกษาทั่วไปเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา คือ กลุมวิชา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษาและ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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การจัดทํารายวิชาตางๆในวิชาศึกษาทั่วไป ไดคํานึงถึงแนวโนมของพัฒนาการทาง
สังคมในแงมุมตางๆ มีการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย
ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรูที่นาจะเกิดขึ้นสําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา 
เดอ โบโน (de Bono, 2006: 37-47)   กลาวถึงความสําคัญของกระบวนการคิดในการสอนใหแก
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยชี้แนะใหนักศึกษาไดเห็นความสําคัญของความฉลาด 
สารสนเทศ และ การคิด มีรายวิชาที่ตอบสนองในเรื่องการคิด ความสําคัญของการรูสารสนเทศ
ในศาสตรตางๆเบื้องตน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการเพิ่มเติมชื่อรายวิชาใหมๆที่บูรณาการ
เนื้อหาวิชาเขาดวยกัน (สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 2546: 121-145)  เชน วิชา
วิทยาศาสตรในอารยธรรม  โลกและจักรวาล  คณิตศาสตรในอารยธรรม เปนตน   

แนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสอดคลอง
ดานปรัชญาและวัตถุประสงค ตลอดจนสอดคลองกับแนวทางการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 2546: 46)   

จากผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระของวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย พบวาเนื้อหา
สาระวิชาทั้ง 4 กลุมมีความสอดคลองกับการจัดทําหลักสูตรเพื่อเนนใหนักศึกษานําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน สงเสริมกระบวนการคิด รูวิธีการแสวงหาความรูและไดทัศนะและมุมมองที่กวาง
ขึ้นกวาเดิม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549ข: 187-188) และแตละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อรองรับความตองการในการเรียนรูของ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

การศึกษาสาระและการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 23 และ 
 มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542         

สภาพการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนินงานเปน
แบบอยางเดียวกันตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีการกําหนดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 13 รายวิชา จํานวนหนวยกิตที่เรียนทั้งหมด 33 หนวยกิต 

เนื้อหาสาระของวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดจัดทาํสาระดวยกันในลักษณะที่บูรณาการ
เนื้อหาเขาดวยกัน แตสภาพการเรียนการสอนยังมีการบูรณาการนอยในกระบวนการเรียนการ
สอนระหวางผูสอน มีการจัดกลุมวิชาศึกษาทั่วไปเปนแบบบังคับเรียนทั้ง 13 รายวิชา รวม 4 กลุม 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษา
และ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การจัดทํารายวิชาตางๆในวิชาศึกษาทั่วไป ไดพัฒนาจากวิชาพื้นฐานทั่วไปเดิม และได
จัดประชุมรวมกันในนามของสภาสถาบันราชภัฏซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือในการจัดทํา
หลักสูตรรวมกันในวิชาศึกษาทั่วไปในแตละรายวิชา และไดใชรวมกันตั้งแต พ.ศ. 2538 เปนตน
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มาจนกระทั่งสถาบันราชภัฏทุกแหงไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ พ.ศ. 2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเปนของตนเอง และมีผลตอการสราง
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเองดวย แตสวนใหญแลวยังคงใชช่ือ
วิชาศึกษาทั่วไปเดิม และเพิ่มเติมขึ้นมาใหม กําหนดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเปนแบบ
บังคับ และเลือกซึ่งแตกตางไปจากเดิมที่วิชาศึกษาทั่วไปเปนแบบบังคับเรียนทั้งหมด 
 จากผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระของวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา
เนื้อหาสาระวิชาทั้ง 4 กลุมมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายตามสาระวิชาที่กําหนดตลอดจน
เนื้อหาที่ตองการใหบูรณาการตามที่กําหนดโดยมาตรา 23 และ มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับขั้นตอนการบูรณาการเนื้อหาสาระของฮารเด็น
(Harden, 2000: 551-557) ในขั้นตอนที่ศาสตรของวิชาเริ่มมีการตระหนักในความสัมพันธ มีการ
ประสานสัมพันธ มีการผนึกเขาดวยกัน มีการรวมมือซ่ึงกันและกัน และ มีการแบงปนในการ
วางแผนและใชประโยชนรวมกันในวิชาใหมๆที่สรางขึ้น จะเกิดผลประโยชนตอการจัด
หลักสูตรแบบคาบสาขาวิชา แบบสหสาขาวิชา และ แบบขามสาขาวิชาตอไปไดในอนาคต         
 

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 จากผลการวิจัยและไดรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปจจัยขอมูลหลักที่มาของรูปแบบไดมาจากการสังเคราะห
สาระที่สําคัญของจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน ปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยทั้งในตางประเทศ และในประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และสาระสําคัญอื่นๆ เชน รัฐธรรมนูญไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนตน  
 ผลการวิจัยพบวา การกําหนดจุดมุงหมายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสอดคลองกับผลการวิจัยใน
สวนที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย (ไพฑูรย สินลารัตน 
2549: 155-156) โดยสรุปวา จุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย ควรไดรับ
ความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนในวิชาอื่นๆตอไป  ไดเรียนรูวิธีการศึกษาหาความรูสาขาวิชา
อ่ืนๆ  มีโลกทัศนที่กวางขึ้น  ไดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมโลกและนานาชาติ  เขาใจ
เรื่องราวและปญหาของสังคมไทย  รูจักและเขาใจทั้งตนเองและผูอ่ืน   ไดรับความรูเพื่อนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได  มีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ไดรับการ
ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม  รูจักคิดวิเคราะหวิจารณ  มีความสามารถในการปรับตัวและ



 339 

ตัดสินใจแกปญหา  มีความใฝรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ ตลอดจนมีทักษะและความสามารถ
ในการสื่อสาร 
 ปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความใกลเคียงกันเพราะสวน
ใหญมาจากการกําหนดหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มีหนาที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยทั่วๆไป แตมีการระบุที่แตกตาง
ออกไปในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น รูปแบบที่มาของการ
บริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจึงตองคํานึงถึงสาระวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบอยู ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏไดตอบสนองภารกิจนี้ใหนักศึกษาได
เรียนในรายวิชาเกี่ยวกับทองถิ่น เชน ทวารวดีศึกษา นครศรีธรรมราชศึกษา พิษณุโลกศึกษา   
เปนตน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงกําลังดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ . 2547 จึงควรดําเนินการในการคํานึงถึงมาตรฐานการ
เรียนการสอนเพื่อเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเริ่มมีการประกาศในการกําหนดมาตรฐานการเรียนการสอน ดังเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการเรียนการสอน พ.ศ. 
2549 กําหนดมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรวม 7 มาตรฐาน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2549: 1-12) ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปไดกําหนดไวในมาตรฐานที่ 7 คือ คุณภาพในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีงบประมาณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  

 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 
 จากผลการวิจัย พบวารูปแบบมิติคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภฏัตองการมี
ที่มาจากการคาดหวังของคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมตองการทั้งหมด 28 คุณลักษณะ โดยมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการสูงเกี่ยวกับ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความรับผิดชอบ 
การเปนคนใฝรูอยูเปนนิจ การมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ การมีความสมดุลทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  
 การจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่ตองการ จําเปนตองมีวิธีการบูรณาการจากการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเฉพาะขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งยังมีปญหาในเชิงปฏิบัติ
อยู  
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 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2540 เห็นชอบในหลักการ
โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํา
กิจกรรมเพื่อสนองตอบตอมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว   ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมีความรูในวิชาการ   วิชาชีพควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม (บัณฑิตอุดม
คติไทย 2549, 2550) โดยการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ   กิจกรรมปลูกฝง  
เสริมสราง  และพัฒนาทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมแกคณาจารย บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาใหมีความรูควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เปนบัณฑิตอุดมคติไทยที่มี
ทั้งความเกง ความดี และความรับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคมโดยสวนรวม สามารถอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาความสัมพันธเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  ประสบการณดานการเรียนการสอน  นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และ
เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ไดแก   คณาจารย  นิสิตนักศึกษา ให
มีจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม  เปนบัณฑิตอุดมคติไทยที่พึงประสงค โดยเนนใหมเีครอืขาย
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางรวดเร็ว และมีความคงอยูอยาง
ยั่งยืน     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีสวนเขารวมเครือขายสถาบันเพื่อพัฒนาบัณฑิต     
อุดมคติไทยตามสถาบันหลักซึ่งเปนสถาบันแมขายหลัก 6 แหง กระจายไปตามภูมิภาค 
ดังตอไปนี้ (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2546: 21-22) ดังตอไปนี้ คือ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครอบคลุมภาคเหนือ 17 จังหวัด มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 
51 แหง 

2. มหาวิทยาลัยขอนแกน ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด มี
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 51 แหง 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครอบคลุมภาคกลาง 11 จังหวัด มีสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 97 แหง 

     4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครอบคลุมภาคใต 14 จังหวัด มีสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 39 แหง                             
5. มหาวิทยาลัยบูรพา ครอบคลุมภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 

20 แหง 
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุมภาคตะวันตก  6 จังหวัด มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 

25 แหง 
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 กิจกรรมของเครือขายหลัก คือ รวมคิดรวมสรางกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  ผลักดันใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับทั้งแมขายและ
เครือขายอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรูเร็วรวมกันอยางตอเนื่องระหวางบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 

จัดทําจุลสารเพื่อเผยแพรแนวคิดและประสบการณแกบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และ
ผูสนใจ สราง "โฮมเพจบัณฑิตอุมคติไทย" ทั้งในสถาบันแมขายและเครือขาย โดย
สถาบันอุดมศึกษาในเครือขายทุกแหงสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันได 
ประชาสัมพันธและสงเสริมการเรียนรูเร็วรวมกันผานสื่อโฮมเพจ  สนับสนุนใหเกิดเครือขาย
นิสิตนักศึกษาและสรางโอกาสการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษาใหจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  สรางโอกาสการมีสวนรวมของนิสิต
นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติไทย และจัดสัมมนาและ/หรือเสนอผลงานการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยในระดับภูมิภาค 

 ดังนั้น รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสวนหนึ่งจะมีผลจาก
โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสวนรวมกับโครงการเครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
ซ่ึงผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกคนจะตองกําหนดแนวทางและติดตามกิจกรรมอยางมีสวน
รวมในรายวิชาตางๆ เพื่อบูรณาการไปสูการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหกาวไปสูความเปน
บัณฑิตอุดมคติไทยอยางแทจริง   และเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตใหมีความรูควบคูกับการมี
คุณธรรม   จริยธรรม   ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542   และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545- 2549)      
 กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนที่ควรนํามาใชกับการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปควรใชวิธีการที่หลากหลาย เชน กิจกรรมเฉพาะดานวิชาการในการเลือกรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กิจกรรมดานนิสิต นักศึกษาเพื่อการมีสวนรวมและพัฒนาตนเองในโครงการตางๆที่จัด
ขึ้น เชน การจัดคายอาสาพัฒนาชุมชน การอุปสมบทหมูเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โครงการ
ศาสนาเพื่อสันติภาพ (จิตราภา เชาวเดชกอง, 2549: 4-5)  ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
นักศึกษา ที่เปนแนวคิดรวมทั่วๆไป  กิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการบริการ  กิจกรรมสราง
จิตสํานึกเพื่อสวนรวม ดานความรับผิดชอบ เนนคุณธรรม กิจกรรมคายเรียนรูชุมชน และ
กิจกรรมจัดทําโครงการวิจัยรวมกัน เปนตน 
 

 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัย

จะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว ผลจากการวิจัยในเรื่องการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน



 342 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดยอมรับถึงเกณฑมาตรฐานดังกลาว แตอยางไรก็ดี ไดสะทอนถึงปญหาใน
เชิงปฏิบัติ และตองปฏิบัติตามตอไปเพื่อใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะในขอกําหนดที่บงวา 
อาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน หรือขอกําหนดที่ระบุวา ใหมี
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในแตละรายวิชาควรมีจํานวนอยางนอย5 คน เพราะเปนอุปสรรค
ในการบริหารหลักสูตรในเกือบทุกสาขาวิชาอยูแลวในขณะนี้ และมีผลกระทบตอการบริหาร
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปดวยเหมือนกัน  ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนกลุม
มหาวิทยาลัยใหม ยังมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรในการสอนในสาขาวิชาตางๆ ขอจํากัดใน
เร่ืองคุณวุฒิของผูสอน ตลอดจนขอจํากัดในการเปดสอนรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ เปนตน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจําเปนตองเรงรัดแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรูในหมวดวิชาพื้นฐานศึกษาทั่วไปที่ใชกับหลักสูตรที่เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปน
ตนไปอยูแลวในขณะนี้ 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
ผูวิจัยไดสังเคราะหสาระเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตลอดจนศึกษาสาระจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การคิดหนวยกิต และจํานวนคุณวุฒิของอาจารย ไดผลสรุปใน
การบูรณาการองคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และ การ
กําหนดสาระวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดแผนภูมิที่ 29  รูปแบบการบูรณาการ
องคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบไปดวยแนวทางการ  
บูรณาการจากองคประกอบที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ คือ 

1. บูรณาการแนวความคิดสาระจากปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

2. บูรณาการจากระบบการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  
3. บูรณาการจากโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
4. บูรณาการจากการคิดหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป 
5. บูรณาการจากจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

        แตละองคประกอบจะมีการเชื่อมโยงในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และ 
การจัดสาระวิชาใหเกิดขึ้นเปนกระบวนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การ
เชื่อมโยงดังกลาวกอใหเกิดการบูรณาการขององคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เปนวิธีการ
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ชวยแกปญหาในการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพราะเกี่ยวของกับการใชบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรที่คํานึงถึงสภาพปจจัยภายนอกที่เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Saylor, J. Galen; Alexander, William M.; and Lewis, Arthur 
J.; 1981: 29-30)  ไดแก กฎระเบียบ สาระจากกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของในแนวปฏิบัติ 
ผลการวิจัย เกณฑการเปดหลักสูตรวิชา การคํานึงถึงความตองการของสังคมและทองถิ่น เมื่อได
พิจารณาถึงสภาพปจจัยภายนอกดังกลาว จึงคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
โดยมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กระบวนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลหลักสูตร และเมื่อมีการใชหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในระยะเวลาหนึ่ง
แลว ใหมีกระบวนการในการประเมินผลหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับแนวการประเมินผล
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุใหมีการประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ป 
  

 องคประกอบของการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 
จากขอคนพบจากการสังเคราะหสาระ พบวาการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปควรมี

การดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มี
รูปแบบโครงสรางโดยการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิชาศึกษาทั่วไป  มีประธาน
คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการบริหารงานทั่วไป และ ดาน
การบริหารหลักสูตร   
 ในสภาพปจจุบัน การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนใหญอยูในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการ (ตอมาไดปรับปรุงโครงสรางใหมเปน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล)  การบริหารจัดการหลักสูตรขึ้นอยูกับแตละคณะที่มีช่ือรายวิชา
ศึกษาทั่วไปรับผิดชอบอยูและทําหนาที่ในการประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ขึ้นอยูกับ
คณะวิชาหรือภาควิชาที่ขอเปดดําเนินการหลักสูตรนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหงมี
คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปดําเนินงานบริหารการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ 
มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงค กําหนดวิธีการจัดหาผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูและประสบการณ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  และมีการวางแผนการ
ใชวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกัน 
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จากรูปแบบมิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1. จัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีประธานคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปเปน  
ผูบริหารวิชาศึกษาทั่วไป การดําเนินงานขึ้นอยูกับการกํากับเชิงนโยบายจากคณะกรรมการ
อํานวยการวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งแตงตั้งจากคณบดีหรือผูอํานวยการจากคณะและสํานักหรือศูนย
ตางๆ สํานักงานคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปอยูในความดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 2. ดําเนินงานในการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ งานการเงิน พัสดุ 
และงานบริหารการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 
 3. ดําเนินการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดหาผูสอนที่เหมาะสม การจัด
กลุมผูเรียน การจัดตารางสอนและหองเรียน การประสานงานการสอนของอาจารยผูสอน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  การสนับสนุนการผลิตสื่อและตํารา
ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 5 กลุม คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุม
วิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชา
สรางเสริมคุณภาพชีวิต รายละเอียดที่มาของกลุมวิชาตางๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกิดขึ้นจาก
การสังเคราะหสาระในบริบทที่เกี่ยวกับจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เนื้อหาสาระ
วิชาศึกษาทั่วไป และ แนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป ที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 28 และ 29) 
 รูปแบบมิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวขางตนเปนการจัดระบบ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนระบบ สอดคลองกับการจัดการสอนที่เปนระบบซึ่งจอนหสโตน 
(Johnstone, 1981)  สรุปวาถามีการจัดระบบการสอนเปนระบบ (system approach) จะพบวา
ผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ ถามีปจจัยนําเขา คือ โครงสรางการ
บริหารงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารยผูสอนเขาใจเนื้อหาวิชาที่
บูรณาการและเขาใจการสอนวิชาในเนื้อหาที่บูรณาการการสอนเขาดวยกัน ผลผลิตคือตัวบัณฑิต
นาจะมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น คุณภาพการสอนจะเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตอการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 
 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ 
จากขอคนพบเกี่ยวกับรูปแบบมิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียด

จากแผนภูมิที่  29) เปนรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏประกอบไปดวยแนวทางการบูรณาการจากองคประกอบใหญ 10 องคประกอบในการ 
บูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป คือ บูรณาการจากจุดมุงหมายของการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไป  จากเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จาก
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แนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป  จากกลุมวิชามนุษยศาสตร จากกลุมวิชา
สังคมศาสตร จากกลุมวิชาภาษา จากกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากกลุม
วิชาสรางเสริมคุณภาพชีวิต จากการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และ จากแผนบริหาร
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ในการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวขางตนเกี่ยวของกับรูปแบบมิติ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป ที่ผูวิจัยไดสังเคราะหเนื้อหา
รายละเอียดวิชาตามตารางที่ 29 ดังนั้นผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงสามารถนํารายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวมาพิจารณาและ
จัดทําเปนรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาในรูปแบบการบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป  
 การจัดการเรียนการสอนจึงเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ 
ตัวหลักสูตรไดมาจากการวิเคราะหรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไป และไดกําหนดการบริหารการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยใหผูสอนจัดทํากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป กําหนดเนื้อหาให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา กําหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดการใช
ส่ือประกอบการเรียนการสอน และกําหนดการวัดผลและการประเมินผล (รายละเอยีดทีแ่สดงใน
แผนภูมิที่  ช) 
 ที่มาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรูปแบบจากการกําหนดสาระวิชาศึกษาทั่วไป
สอดคลองกับกรอบแนวคิดของหลักสูตรอุดมศึกษาที่ฟามุย เรืองเลิศบุญ (2546: 5) ไดศึกษาวิจัย 
เรื่องปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
นําเสนอประเด็นวาหลักสูตรอุดมศึกษาควรประกอบไปดวยสาระดานสัญลักษณและความคิด 
สาระเนนคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สาระประวัติศาสตรไทย สาระวิชากายภาพ สาระ
ดานปญญาและจิตวิญญาณ สาระดานคณิตศาสตร สาระดานประสบการณทางสังคม และ สาระ
วิชาทางเลือก 

เมื่อพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏขางตนแลว จะพบวาไดดําเนินการตามการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษา
ใหมในปการศึกษา 2549 และผูวิจัยไดสังเคราะหเนื้อหาสาระชื่อรายวิชาที่เกิดขึ้นจากการจัดทํา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหลักสูตรกอนป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2549 ไดทั้งหมด  137 
รายวิชา  
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ถึงแมจะมีการจัดสรางรายวิชาศึกษาทั่วไปใหมีการบูรณาการสาระมากกวาหนึ่งสาระ 
แตสภาพการบูรณาการการสอนรวมกันในผูสอนยังไมไดเกิดขึ้นอยางจริงจัง และเปนสภาพที่
มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาสวนใหญประสบอยูในขณะนี้ จากผลการวิจัย ผูบริหาร
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปไดสรุปวายังเปนการแบงเนื้อหาสาระในการสอน ยังมีลักษณะเปน
ขนมเปนชั้นๆอยู ตางคนตางสอน โดยไมมีการปรึกษากิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 

สภาพปญหาสวนหนึ่งที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การขาดผูประสานงานในการ
บริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจึง
เปนสิ่งจําเปนเพราะจะกอใหเกิดเอกภาพในการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอยางเปน
รูปธรรม เพราะถายังจัดในสภาพเดิม คือ คณะวชิาที่รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่กีย่วของกบั
ศาสตรของตนก็ยังคงบริหารการเรียนการสอนในรูปแบบของคณะวิชา   

องคประกอบของแผนบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบดวยการ
กําหนดรายละเอียดวิชา การกําหนดคําอธิบายรายวิชา การกําหนดวัตถุประสงคทั่วไป การ
กําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา การกําหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน การกําหนดการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน และ การกําหนดการวัดผลและการ
ประเมินผล จะเปนองคประกอบของการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่สําคญั ซ่ึง
สอดคลองกับการพัฒนาระบบการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความตองการใหเกิดขึ้นใน
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียน (สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2545: 12-13)
โดยเนนการทําแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวยการจัดทําคําอธิบายรายวิชา ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการนําสาระมิติทางทองถิ่น มิติทางศาสนา มิติทางวัฒนธรรม นํามาจัดทําคําอธิบายรายวิชาที่
บูรณาการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทองถิ่น ศาสนา และ วัฒนธรรม นํามาปรับมาตรฐานการเรียนรู
ดานผลผลิตดําเนินการออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมดวยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและ
แนวทางจัดการเรียนรูรายวิชารวมกันระหวางคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การนํารูปแบบมิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช
จึงตองคํานึงถึงการบูรณาการในแตละองคประกอบเขาดวยกันเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ
สามารถนําไปใชแกไขปญหาในสภาพจริงได  ดังตัวอยางจากผลงานวิจัยที่เสนอแนะวา การ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใหไดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคควรมีวิธีดําเนินการ
สอนแบบใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง และมีการบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระและบูรณาการทั้งการ
เรียนการสอน สอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย สินลารัตน (2549ข: 177) ที่ไดยกตัวอยางวา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดทําโครงการศึกษา 2 วิชา จากคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร คือ วิชา
มนุษยกับสังคม และ วิชาจริยธรรม มีการจัดการเรียนการสอนแบบใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
โดยใหนักศึกษาปฏิบัตินอกสถานที่ และมีการวัดประเมินผล ซ่ึงอาจารยตองมากําหนดแผนการ
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ทํางานกันกอนจะไปสอน มาวางแผนการเรียนการสอนดวยกัน เชน ใชวิธีการสอนแบบ
แกปญหา (problem base)  และวิธีการอื่นๆ  มีการจัดทําแผนการสอน มีชุดการสอนเปนรายวิชา 
มีเครื่องมืออุปกรณ  มีอาจารย การใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและมีรูปแบบการประเมินผลเขา
ไปชวย 

ในเรื่องของการสอนคุณธรรมซึ่งเปนความตองการที่ทุกคนตองการใหเกิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนการสอน มีผลการวิจัยที่กลาวถึงเรื่องคุณธรรมวาตองมีขัดเกลากันตั้งแตเกิด 
โดยพอแมและครูตองเปนตัวอยางที่ดีใหแกเด็ก สวนเรื่องจริยธรรมก็ตองสรางใหเปนวิถีชีวิต 
ไมใชจัดในรูปแบบวิชาที่สอน และที่สําคัญตองเนนเรื่องการเพาะหวาน คือการทําใหเด็กใฝรูใฝ
เรียน เพราะความรูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เด็กจึงตองรูอยางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ
(วรากรณ สามโกเศศ กลาวถึงใน ช้ีสอนคุณธรรม ... 2550: 23) 
 การบูรณาการถึงวิธีการสอนเรื่องคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงสอดคลองกับ
วิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมจากโครงการ
พัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยจะมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ป ที่เรียนได และควรสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐบาลที่เนนในการเรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ดังนั้นทุกสวนของการศึกษาตองมาเนนในเรื่องของ
คุณธรรม โดยทําคูขนานกันทั้งจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบน อาทิ มหาวิทยาลัยคัดคนดีเขา
ไปสอนใหเปนคนเกง เพื่อไปพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แทนที่จะคัดแตคนเกงเขามาทําให
เกงยิ่งขึ้น แลวกลับเอาความเกงไปใชในทางที่ผิด (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กลาวถึงใน ช้ีสอน
คุณธรรม ... 2550: 23) 

ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนสามารถประยุกตความรูใหนักศึกษาไดรับและ
นํามาใชในสถานการณจริงที่นักศึกษาไดพบในสถานการณตางๆ ผูสอนสามารถดําเนินการตาม
รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน คือการกําหนดแผนบริหารการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยจัดทําแผนบริหารการสอนประจําวิชา และแผนบริหารการสอนประจําบท ซ่ึงมี
ตัวอยางรายละเอียดการทําแผนบริหารการสอนประจําวิชา และแผนบริหารการสอนประจําบท 
เพื่อกอใหเกิดการบูรณาการการเรียนการสอนดังที่แสดงไวในภาคผนวก ช 

กระบวนการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบขางตนเปนวิธีการที่
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงกําลังใหความสนใจตอการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสอนเพื่อให
ไดผลลัพธของบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีการบูรณาการการเรียนการสอน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของรุงรังสี วิบูลชัย (2544) ที่สรุปวา ตัวแปรที่เกี่ยวของกับกระบวนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ไดแก ตัวแปรปจจัยนําเขา คุณสมบัติของผูสอนคือ มีความรูเกี่ยวกับศาสตรและ
เนื้อหาการสอนเปนอยางดี อีกทั้งมีศรัทธาตอการสอน คุณสมบัติของผูเรียน คือ มีความ
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รับผิดชอบตอการเรียน ในสวนตัวแปรแหลงขอมูลตองมีความหลากหลายและทันสมัย ตัวแปร
ในกระบวนการสอน คือ เตรียมแผนการสอน ใชกิจกรรมการสอนหลากหลายวิธี และใชการ
ประเมินผลหลากหลายวิธี ตัวแปรผลผลิต คือ ผูเรียนมีความสามารถในการแสวงหาขอมูลและ
ความรูใหม ผูเรียนมีทักษะในการแกปญหา มีทักษะการคิดวิเคราะหและการจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ      

บูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะหลัก 2 ดาน คือ ขอเสนอแนะสําหรับการ
นําผลวิจัยไปใชใหเปนประโยชน และ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทําวิจัยในอนาคตในประเด็นที่
เกี่ยวของกับผลการวิจัย รายละเอียดที่เสนอแนะ มีดังตอไปนี้ 

 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชใหเปนประโยชน 
การวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงประกอบไปดวยรูปแบบยอยมิติสัมพันธ 4 รูปแบบ คือ คือมิติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ มิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป มิติองคประกอบของหลักสูตร และ มิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จึงมี
ประโยชนตอการนําผลของรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบมาเปนขอมูลเสนอแนะในการกําหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ การกําหนดวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  การกําหนดองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ การกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี ้

1.1. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
1.1.1 จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 

มีสาระของเนื้อหาที่หลอหลอมรวมเปนรายวิชาตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจากการบูรณาการตามแนว
ปรัชญา วิสัยทัศน และความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรไดติดตามคุณภาพของ
การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง โดยใชองคประกอบ
คุณลักษณะของบัณฑิตจากรูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ 
นําไปใชเปนแบบวัดในการสอบถามบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไปแลววา
สามารถตอบสนองตอองคประกอบในรูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตองการมากนอยเพียงใด 
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1.1.2  จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   มีความเกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีนโยบายในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหงเรงพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิของอาจารยผูสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

1.1.3 จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีความเกี่ยวของกับโครงสรางการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีนโยบายในการออกพระราชกฤษฎีกาใหทุก
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติมเปนอีกคณะวิชาหนึ่งตางหาก โดยใหมี
หนาที่ในการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปอยางเอกเทศจะทําใหสามารถตอบสนองการผลิต
บัณฑิตในอุดมคติได และเปนผลผลิตที่สําคัญของมหาวิทยาลัยทุกแหงตอไป 

1.1.4 จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเกี่ยวของกันกับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดอบรมความรูใน
เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาตางๆ สงเสริมการจัดทําโครงการบัณฑิตใน   
อุดมคติไทยอยางตอเนื่อง และควรมีการติดตามผลการประเมินผลงานของการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในแตละมหาวิทยาลัย         

1.2. ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.2.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ 

จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ มี
สาระของเนื้อหาที่หลอหลอมรวมเปนรายวิชาตางๆ สอดคลองกับวิธีการที่ใหมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา  8 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ตองการเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มคีวามรกัและ
ผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547: 2) จึงควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานการผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อดูผลผลิตของบัณฑิต ซ่ึงในปจจุบันไดมี
การวิจัยและรายงานการติดตามผลอยูแลวเปนระยะๆ และควรสังเคราะหในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป  
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1.2.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบโครงสรางวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรดําเนินการกําหนดโครงสราง
การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเปนการภายใน เพราะสามารถกําหนดโครงสรางการ
บริหารจัดการภายในเพื่อประโยชนในการดําเนินการ และควรมีการติดตามผลการดําเนินการ
ตอไป 

1.2.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการบูรณาการองคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ มีสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีองคประกอบที่เกี่ยวของกับจํานวนและ
คุณวุฒิของอาจารยซ่ึงเปนองคประกอบที่มีปญหาในการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหงอาจ
มีปญหาในเรื่องจํานวนของคุณวุฒิและจํานวนอาจารยที่สอนที่ตองปฏิบัติไปตามเกณฑที่กําหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจําเปนตองสํารวจและกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองเกณฑ
มาตรฐานดังกลาวตอไป 

1.2.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

จากผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสวนบูรณาการกับรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
การบูรณาการจากการกําหนดองคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และเปนหัวใจสําคัญของ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในชั้นเรียน  คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปในแตละ
มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดประชุมวางแผนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน      
แตละปการศึกษา 

ขั้นตอนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปควรคํานึงถึงการบูรณาการตาม
องคประกอบในเรื่อง กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา  
กําหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน 
และ กําหนดการวัดผลและการประเมินผล ขั้นตอนดังกลาวเหลานี้จําเปนตองดําเนินการรวมกัน
เชน การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมรวมของผูสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปในการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน เพราะจะกอใหเกิดบูรณาการรวมกันทุก
ขั้นตอน 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ในประเด็นที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 
2.1 รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซ่ึงประกอบไปดวยรูปแบบยอยมิติสัมพันธ 4 รูปแบบ  คือ  คือมิติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองการ มิติการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป มิติองคประกอบของหลักสูตร และ มิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในสวน
ที่เกี่ยวของกับมิติการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการวิจัยในลักษณะของการวิจัย
แบบมีสวนรวม (participant action research- PAR)  วาควรมีรูปแบบใดที่อาจารยผูสอนสามารถ
นําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในหองเรียนกับนักศึกษา เพื่อขยายผลในการ
สรางองคความรูเชน การวิจัยในรูปแบบการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษา
ไดตระหนักถึงการเขาถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมตองการ เชน การเปนคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และอื่นๆ เปนตน การวิจัยการ บูรณาการการเรียนการสอนจากผูสอนเปนทีม การวิจัย
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป เปนตน 

2.2  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในภาพรวมของรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังไมมีการติดตามผลของรูปแบบที่
นําเสนอในเชิงประจักษดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลของรูปแบบตอไปเพื่อใหบัณฑิตที่
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ไดมาตรฐานและตรงกับสภาพที่สังคม
ตองการ 
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