
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

ค าน า 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย              
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 บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย             

ขึ้นในวันจันทร์ที่  26 มิถุนายน 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร                         
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจัดการรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  กระทรวงศึกษาธิการ สร้างความร่วมมือ                
และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป ในการสัมมนาครั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน จ านวน 422 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จ านวน 21 คน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 114 คน อาจารย์ผู้สอน/ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 53 คน และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 219 คน ผลการประเมินโครงการ มีดังน้ี 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความ        
พึงพอใจสูงสุดในด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 
4.0 รองลงมาด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy และด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของ
คุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อด้านการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    
โดยความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการอ านวยความสะดวกและการบริการของผู้จัดงาน รองลงมาคือ ด้านสถานที่     
ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม และด้านรูปแบบวิธีการ และระยะเวลาในการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการมีความเหมาะสม 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า จัดได้ดีเย่ียม สามารถน าข้อมูลไป
ปรับใช้ได้ เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปได้เป็นอย่างดี  และมี
ความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมการบรรยายให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเสวนา และมีความต้องการให้จัดโครงการ/
กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน เพราะได้เรียนรู้ดีมาก แลกเปล่ียนประสบการณ์ สามารถน าไปพัฒนางานวิจัยได้ ได้ทราบ
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการศึกษาทั่วไป ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป  
  4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเพิ่มเติม คือ ต้องการให้จัดกิจกรรม
ลักษณะที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ Digital Literacy การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน เครือข่ายการวิจัย ความทันสมัยของเน้ือหาใน
รายวิชาต่าง ๆ การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนเทคนิคการจัดการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน       
เป็นต้น 
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 5. ความส าเร็จของโครงการ 
 

 5.1 ระดับบุคคล 
  -  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน และผู้ที่เก่ียวข้องมีองค์ความรู้ในการน าไปบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป 
   -  ได้รับเทคนิควิธีการสอนและแนวทางในการน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
  -  เกิดเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  -  เกิดความสามัคคีท่ีได้ช่วยกันท างาน ประสานงานในแต่ละฝ่ายให้ประสบความส าเร็จ 
  -  เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

5.2 ระดับองค์กรภูมิภาค 
  -  เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  -  สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
  -  ช่วยในการก าหนดนโยบายการวางแผนงานด้านการศึกษาทั่วไปให้กับผู้บริหาร 
  -  ได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาทั่วไป (Best Practice) 
  -  ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป 
 

5.3 ระดับประเทศ  
  กิจกรรมของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา และได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหลักการส าหรับการน าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณให้กับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 
 

6. ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
- ควรจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปภายในสถาบัน เพื่อปรับวิธีการท างานของบุคคลากรที่ 
  เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน 
 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
- ควรให้มีการ จัดประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่ ว ไป สัญจร หมุนเ วียนไปยัง เครือข่ ายต่างๆ                    

ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
- ควรส่งเสริมให้มีระบบและกลไกในการอ านวยความสะดวกในการประสานงานความร่วมมือระหว่าง

สถาบันเครือข่าย  
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ส่วนที่ 1  
ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร 

 
 ในการบรรยายครั้ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ Digital Literacy” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร  อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่”                  
โดย รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชามนุษย์กับส่ิงแวดล้อม       
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง  ผู้อ านวยการสถานพัฒนาวิชาการ     
ด้านภาษา 

4. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill”                   
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง 

5. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0”            
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

โดยสรุปการบรรยายดังต่อไปน้ี  
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้อง

กับองค์ความรู้ Digital Literacy” : รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร 
 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรท าความเข้าใจบทบาทของศึกษาทั่วไปในการแก้ไขปัญหาด้านวิกฤต

ดิจิทัลในประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบันดิจิทัล มีบทบาทอย่างมากในการใช้ชี วิตประจ าวันของนิสิต ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อติดอาวุธทางด้านดิจิทัลให้กับนิสิต ให้นิสิตสามารถออกไปแข่งขันกับภายนอกได้ 
เพราะก่อนที่นิสิตจะออกไปท างานหรือใช้ชีวิตภายนอก ต้องมี 3 เรื่องที่มีความจ าเป็น คือ เรียนอะไรมาบ้าง 
(Literacy) ท าอะไรเป็นบ้าง (Competency) และ บุคลิกภาพ ตัวตนเป็นอย่างไร (Character) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปต้องติดอาวุธด้าน Digital Skills ให้กับนิสิตในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ต้องฝึกให้นิสิตใช้เครื่องมือเป็น ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้ไลน์ในการเรียนการสอน 
2. ใช้ดิจิทัลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถสอนผู้อ่ืนได้ 
3. ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน รู้ว่าส่ิงไหนควรท าและไม่ควรท า และใช้ค าท่ีเหมาะสม 
4. รู้จักใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ 
5. ใช้ Facebook Live ในการยกภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ส่ิงที่อาจารย์ผู้สอนควรค านึงถึง หากต้องการให้บัณฑิตมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการท างาน มีดังน้ี 
1. ศึกษาทั่วไปต้องสอนให้นิสิตมีร่างกายที่แข็งแรง (physical ability) 
2. ศึกษาทั่วไปต้องสอนให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล (Cognitive ability) 
3. ศึกษาทั่วไปต้องสอนให้นิสิตมีทักษะทางด้านต่าง ๆ (content skill) 
4. ศึกษาทั่วไปต้องสอนให้นิสิตฟังเป็น คิดเป็น ดูแลตัวเองเป็น (Process skill) 

 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่” :                  
รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 

 

ในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 89 ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปต้องสอนให้นิสิตรู้สึกสนุกไปด้วย และความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่    
คือ ต้องแจ้งเรื่องที่ส าคัญที่สุดต้ังแต่เริ่มต้น และล าดับส าคัญต่อไปคือการน าความรู้ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนออกไปสู่ชุมชน
และสังคม 

กรณีศึกษารายวิชา 001271 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม             
ลงพื้นที่และมีการแบ่งหน้าที่กับรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้ระยะเวลาในการลงพื้นที่ 1 เดือน โดยการลงไป
สอบถามชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรใน 2 ต าบลคือ ต าบลท่าโพธ์ิ และต าบลวัดพริก โดยเน้นที่เกินขอบเขตการ
รองรับของโลก ให้นิสิตออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อเปล่ียนแปลงชุมชน และร่วมมือกันสร้างความเปล่ียนแปลง 
และน าข้อมูลที่ได้รับกลับมาเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และอาจารย์เป็นผู้
ประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ให้นิสิตน าเสนอในโครงการมหกรรมการศึกษามนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน (Consultation) ต้ังแต่กระบวนการเริ่มต้นลงพื้นที่ 
(Inputs) การท างานเป็นทีม (Teamwork) และการส่วนร่วม (Participation)  ผ่านกระบวนการออกมาเป็นผลงาน
ของนิสิตที่ท าร่วมกับชุมชน Outputs โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และผลงานของนิสิตบางกลุ่มมีคุณค่า สามารถ
น าไปต่อยอดได้ เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนแยกกระดาษและน าไปสู่การท าอังษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดต่อไป 

 

อภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ “การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป” : รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์     
และรองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามหลักการของ (outcomes-based 
education) น าร่องโดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนิสิตที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนต้องผ่านการสอบ
ภาษาอังกฤษ (English Competency Tests) โดยความร่วมมือของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา เพื่อวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล ดังน้ันหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนที่ให้ทักษะทางด้านภาษาต้อง
จัดสอบ เมื่อนิสิตเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานครบทั้ง 3 รายวิชา จากน้ันจะเข้าไปสู่ Cambridge Placement Test 
Online และมีการบันทึกคะแนนเพื่อดูพัฒนาการของนิสิต 
 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาศึกษาทั่วไป คือการที่นิสิตมีการพัฒนาภาษาอังกฤษตามทักษะ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เห็นความส าคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีการจัดท า self-learning และ
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ในอนาคตจะมีการจัดสอบ Exit - Exam ของ ICT เพื่อพัฒนานิสิตเป็นรายบุคคล และได้น าเรื่องของ outcomes-
based education เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   มหาวิทยาลัยนเรศวรสอนโดยใช้ Activity-based learning และมีการวัดผลและประเมินผลตาม Learning 
Outcomes ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
 

       การวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษานิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
       นิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 มีดังต่อไปน้ี 

1. มีน้ าอดน้ าทน (Persisting) 
2. รู้จักการกับภาวะอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น (Managing Impulsivity) 
3. ฟังด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 
4. คิดอย่างยืดหยุ่น (Thinking Flexibly) 
5. คิดเกี่ยวกับความคิดของตน (Metacognition) 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 
7. รู้จักถามและต้ังปัญหา (Question and Problem Posing) 
8. ประยุกต์ความรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New Situations) 
9. คิดและส่ือสารด้วยความชัดเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 

Precision) 
10. เก็บข้อมูลจากการรับรู้ทุกด้าน (Gather Data through all Senses ) 
11. สร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างนวัตกรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 
12. ตอบสนองด้วยความอัศจรรย์ใจ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe) 
13. กล้าเส่ียงอย่างรับผิดชอบ (Taking Responsible Risks) 
14. แสวงหาอารมณ์ขัน (Finding Humor) 
15. คิดอย่างพึ่งพา (Thinking Interdependently) 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)  

 

โดยเก็บข้อมูลจากนิสิตทุกคนในระดับปริญญาตรีโดยภาพรวมพบว่านิสิตพัฒนาจิตนิสัยเพิ่มขึ้นทุกด้าน 
หลังเรียนจบวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 1 จิตนิสัยที่มีร่วมกัน 3 ด้านคือ แสวงหาอารมณ์ขัน ฟังด้วยความ
เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ และการเปิดตนเองเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

หลังเรียนวิชาศึกษาทั่วไป การจัดระเบียบความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับชัดเจนขึ้น จึงสามารถแยกแยะ
ได้โดยไม่ทับซ้อนกัน (mutually exclusive) แสดงว่าจิตนิสัยร่วมพัฒนาสูงขึ้นทุกด้าน และเกิดการช้ีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มจิตนิสัยร่วมกันในหมู่นิสิตอย่างเด่นชัด 
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บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill” : 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 
 

การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบ
ดังน้ี 

ทักษะทางปัญญา IQ ผู้ สอนจะต้องมี สู งก ว่า ผู้ เ รี ยน มี  Hard Skills การสอนในสถานศึกษา                   
การวัดผลจากการสอบ การมีองค์ความรู้ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ทักษะทางอารณ์ EQ ผู้สอนต้องสูงกว่าผู้เรียน ต้องมี Soft Skills มีการเรียนรู้จากการปฎิบัติงาน          
วัดไม่ได้จากการสอน มีคุณธรรม/จริยธรรม และสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามบริบท  

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน หลัก 3 ห่วง 3 เงื่อนไข การรู้จัก
พอประมาณ การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์        
(Soft Skills) ให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ การส่ือสาร การเป็นผู้น า การสร้างพลังอิทธิพล การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การสร้างบุคลิก การสร้างสรรค์ และการสร้างงานอาชีพ 

ในส่วนของการวัดผลและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตนิสิตในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน    
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบในการถามตอบ หรือ การมีส่วนร่วม การส่ือสาร การตอบค าถาม (Project learning) วัดได้
จากการโต้ตอบ ต้องสอนโดยการช้ีแนะ เช่น การพาออกไปนอกสถานที่หรือความมุ่งมั่น การสร้างอาชีพ           
การเตรียมความพร้อม (Problem base learning) สังเกตจากความเช่ือมั่นในตัวเอง การสร้างบุคลิกภาพ ดูจาก
พฤติกรรม ความประพฤติ ใช้วิธีสังเกต (Professional base learning) การวัด Hard Skills ท าได้ง่ายกว่า       
Soft Skills ทั้งน้ันขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาและบริบทของนิสิตในแต่ละสถาบัน 

 

  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0" : 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 
 

หัวใจส าคัญของศึกษาทั่วไป คือ outcome based learning ปัจจุบันศึกษาทั่วไปของแต่ละประเทศลด 
lecture  based  โดยน ากิจกรรมต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน ลักษณะที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีคือ multitasking 
skill คือต้องเก่งรอบด้าน มีความรู้ในทุกๆ ศาสตร์  

เมื่อโลกเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียน จากแนวคิดของ     
คุณวีรไท สันติประภพ โลกเรามีลักษณะของ VUCA  

1. Volatility ความผันผวนสูง 
2. Uncertainty ความไม่แน่นอนสูง 
3. Complexity ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ 
4. Ambiguity ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาผลท่ีจะเกิดขึ้นได้ชัดเจน 
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VUCA คือโลกสมัยใหม่ที่จะมาแทนโลกปัจจุบัน การเรียนการสอนต้องสามารถปรับเปล่ียนได้เหมาะกับ
สถานการณ์ ต้องไม่มีแบบแผนที่แน่นอน เพราะความรู้เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันต้องปรับหลักสูตรให้
เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์โลก 

อาจารย์ผู้สอนต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา ไม่ยึดมั่นกับหลักสูตร ใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน 
(Internet of things) ต้องเรียนแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Collaborative learning) ต้องมีการแจ้งให้เด็กทราบว่าเรียนไป
เพื่ออะไร (Learning how to learn) ต้องสอนให้นิสิตมีความสุข Learning how to learn ห้องเรียนต้องมีความสุข 
ควรเปล่ียนการสอนแบบใหม่ โดยสอนให้เด็กคิดนอกกรอบ มุมมองต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความคิด       
ต้องมีการปรับ มคอ3. ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของโลกตลอดเวลา 
 
  
 
  



รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย          8 

ส่วนที่ 2 
สรุปแบบประเมินผลโครงการ 

 

ชื่อโครงการ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจัดการรายวิชา  และการจัดการเรียนการสอน 
                       รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                       กระทรวงศึกษาธิการ 
                   2. สร้างความร่วมมือ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร 

   จัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป   
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งส้ิน 422 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
และผู้ติดตาม จ านวน 21 คน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจาก
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 114 คน อาจารย์ผู้สอน/ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 53 
คน และนิสิต จ านวน 219 คน 
กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ การบรรยายและการเสวนา โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 งบประมาณด าเนินการ  1. ได้รับเงินจากค่าลงทะเบียน (จ านวน 123 คน)        จ านวน     61,500  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ 90%                    จ านวน     55,350  บาท 
- จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัย 10%                 จ านวน      6,150   บาท 

                                2. เงินสมทบจากงบประมาณรายได้กองการศึกษาทั่วไป จ านวน  114,800   บาท 
                                                    รวมงบประมาณท่ีใช้  114,800 + 55,350  = 170,150     บาท 
ความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการ (KPI) 
  ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 สูงกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว้ 68% 
  ด้านคุณภาพ 1. เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา และความร่วมมือจาก 
                                            เครือข่ายการศึกษาทั่วไป 

                               2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่ายให้ได้รับการพัฒนา 
                                  กระบวนการ เทคนิค แนวทาง และเพิ่มพูนความรู้การบริหารจัดการ 
                                  เรียนการสอนศึกษาทั่วไป 

    3. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ในพัฒนาการเรียนการสอนและ 
                                            นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
    4. คณะท างาน บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาการด าเนินงานในระบบเครือข่าย  
                                            มีความร่วมมือ ประสานงานทั้งภายในสถาบันเครือข่าย และเครือข่าย 
                                            อุดมศึกษาทั่วประเทศ 
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  ด้านเวลา          สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ด้านต้นทุน        สามารถใช้ต้นทุนและเบิกจ่ายตามที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 
กลุ่มเป้าหมาย    ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 250  คน 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล    แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
การประมวลผล   1. การใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ 
             2. ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert           
น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉล่ีย     
มาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล ดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจน้อย 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 23 41.07 
     หญิง 33 58.93 
                             รวม 56 100.00 

สถานภาพ 

   ผู้บริหาร 7 12.50 
   อาจารย์ผู้สอน 37 66.07 
   ผู้ช่วยสอน 3 5.36 
   พนักงานสายสนับสนุน 7 12.50 
   อ่ืนๆ (ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน) 2 3.57 

รวม 56 100.00 
สังกัด 

  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไป GE 5 8.93 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2 3.57 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) 1 1.79 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 5.36 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 8 14.29 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 5 8.93 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 1.79 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 14.29 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1.79 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 7.14 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 5.36 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 6 10.71 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 3.57 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1.79 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 5 8.93 
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 1.79 

รวม 56 100.00 
บทบาทในการบริหารจัดการหรือสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   
  บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป 10 17.86 
  สอน/ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 28 50.00 
  บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป, สอน/ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 18 32.14 

รวม 56 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.93 จ าแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 
รองลงมาคือ ผู้บริหารและพนักงานสายสนับสนุนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เมื่อจ าแนกตามสังกัดผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 จ าแนกตามบทบาท ในการบริหาร
จัดการหรือสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่ง 
           ประเทศไทยที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการ 
    

ประเด็นการประเมิน  X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านการบริหารจัดการประชุมวิชาการ 4.27 0.76 มาก 
2. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวนมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ 
Digital Literacy  

4.46 0.66 มาก 

3. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่  

3.90 0.69 มาก 

4. การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การทวนสอบในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  

4.21 0.73 มาก 

5. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผลการเรียนการสอนใน
ส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill   

4.42 0.70 มาก 

6. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0  

4.47 0.57 มาก 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริหารจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

4.38 0.61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.68 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก    
ทุกด้าน ( x  = 4.30) โดยความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา        
ศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0 ( x  = 4.47) รองลงมาด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy ( x  = 4.46) และด้านการ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill ( x  = 4.42) ตามล าดับ   
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
              ด้านการบริหารจัดการประชุม 

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม 4.18 0.71 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกและการบริการของผู้จัดงาน 4.43 0.67 มาก 
3. รูปแบบและวิธีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม 4.23 0.80 มาก 
4. ระยะเวลาในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม 4.23 0.75 มาก 
5. สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม 4.29 0.83 มาก 
6. เอกสารและส่ือประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการมีความ
เหมาะสม 

4.18 0.82 มาก 

7. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
การศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

4.34 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.76 มาก 
 

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการบริหารจัดการประชุมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ( x  = 4.34) โดยความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการอ านวยความสะดวกและการบริการของ          
ผู้จัดงาน ( x  = 4.43) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม ( x  = 4.29) และ
ด้านรูปแบบวิธีการ และระยะเวลาในจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม ( x  = 4.23) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
           ด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
           ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy  
 

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง 4.43 0.70 มาก 
2. หลังการรับฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด าเนินทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์
ความรู้ Digital Literacy 

4.52 0.65 มากที่สุด 

3. หลังการรับฟังบรรยาย ท่านเห็นประโยชน์จากการด าเนินทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์
ความรู้ Digital Literacy 

4.43 0.67 มาก 

4. เน้ือหาที่ได้รับจากการบรรยาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.50 0.62 มากที่สุด 
5. วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.45 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.66 มาก 
 

จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.46) โดยความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรู้เกี่ยวกับการด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy หลังการบรรยาย ( x  = 4.52) รองลงมาในด้านเน้ือหาที่
ได้รับจากการบรรยาย ( x  = 4.50)  และวิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย  ( x  = 4.45) 
ตามล าดับ 
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ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุม 
           ด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่  
   

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับ
ความคาดหวัง 

3.95 0.71 มาก 

2. หลังการรับฟังบรรยาย ได้รับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ 

3.89 0.72 มาก 

3. วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 3.86 0.63 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.90 0.69 มาก 

 

จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ต่อ  ด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ                   
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x  = 3.90)           
โดยความพึงพอใจสูงสุดในด้านสาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง ( x  = 3.95) รองลงมา
ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ได้รับหลังจากการบรรยาย              
( x  = 3.89) และวิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย ( x  = 3.86) ตามล าดับ 
 
 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการ  
           อภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
   

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง 4.23 0.73 มาก 
2. เน้ือหาที่ได้รับจากการบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการทวน
สอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

4.21 0.74 มาก 

3. วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.20 0.71 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.21 0.73 มาก 

 

จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การทวนสอบ
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x  = 4.21) โดยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสาระ
เน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง ( x  = 4.23) รองลงมาด้านเน้ือหาที่ได้รับจากการบรรยาย 
ท าให้ทราบแนวทางในการทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป ( x  = 4.21) และด้านวิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากร
ชัดเจน เข้าใจง่าย ( x  = 4.20) ตามล าดับ  
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ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
           ด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill   
     

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง 4.39 0.67 มาก 
2. เน้ือหาที่ได้รับจากการบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการวัดผล
การเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill 

4.39 0.77 มาก 

3. วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.46 0.65 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.42 0.70 มาก 

 

จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผล     
การเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x  = 4.42)       
โดยความพึงพอใจสูงสุดในด้านวิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย ( x  = 4.46) รองลงมาด้านสาระ
เน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง และด้านเน้ือหาที่ได้รับจากการบรรยาย ท าให้ทราบแนวทาง
ในการวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill ( x  = 4.39) ตามล าดับ 
 
 

ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
            ด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์ 
            นโยบาย 4.0   
 

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง 4.52 0.56 มากที่สุด 
2. ประโยชน์จากการฟังบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0 

4.41 0.59 มาก 

3. วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.48 0.56 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.47 0.57 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียน     
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47) โดยความพึงพอใจ
สูงสุดด้านสาระเน้ือหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง ( x  = 4.52) รองลงมาด้านวิธีการถ่ายทอด
เน้ือหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย ( x  = 4.48) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. แสดงค่าความถี่ของความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

     ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ความคิดเห็น ความถี่ 
ดีเย่ียม จัดได้ดีมาก ได้รับข้อมูลไปปรับใช้ 6 
เหมาะสม 3 
มีความพร้อม และบริการดีมาก 2 
เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปได้เป็น
อย่างดี 

1 

ควรเพิ่มแนวทางการจัดการเรียนในอนาคตมากข้ึน 1 
ควรจัดกิจกรรมการบรรยายให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเสวนา   1 
หัวข้อบรรยายกับเน้ือหาบรรยายไม่สอดคล้องกัน 1 

 

2. แสดงค่าความถี่ของความต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

ความคิดเห็น ความถี่ 
ต้องการ เพราะได้เรียนรู้ดีมาก แลกเปล่ียนประสบการณ์ น าไปพัฒนางานวิจัย 6 
ต้องการให้จัดมีอย่างน้อยปีละครั้ง 4 
ต้องการให้เจาะลึกรายประเด็น 3 
ต้องการให้จัดเพราะเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ๆเพื่อน าไปพัฒนา 1 
ต้องการให้มีการจัดแต่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้คนใหม่และหัวข้อใหม่ 1 
ต้องการให้จัดเพื่อความต่อเน่ืองและสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและถ่ายทอดกับอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนๆ 

1 

ต้องการให้จัดโครงการเช่นน้ีอีก เพราะอาจจะมีอาจารย์จากสถาบันอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างแท้จริง 

1 

ต้องการให้จัดเพราะ จะได้ทราบความเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงของการศึกษา
ทั่วไป รวมถึง รับแนวความรู้ใหม่ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ 

1 

ต้องการให้จัดอีกท าให้เกิดการ share idea เรื่องของการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1 
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3. แสดงค่าความถี่ของความต้องการให้เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจัดโครงการ / กิจกรรม 
 

ความคิดเห็น ความถี่ 
องค์ความรู้ Digital Literacy 5 
การวัดและประเมินผลตาม mind map 1 
แนวทางการวิจัย 1 
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 
การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไป 1 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1 
แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 
เน้นการให้ความรู้ในการแบ่งตามกลุ่มวิชา 1 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการที่ดี 1 
เครือข่ายการวิจัย 1 
รายวิชาบูรณาการ 1 
Outcomes based education GE 1 
- ความทันสมัยของเน้ือหาในรายวิชาต่าง ๆ 
- แนวโน้มการสอนให้ก้าวทันโลกของแต่ละกลุ่มวิชา 

1 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อม ในการ
เรียนรู้ ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  

1 

การบูรณาการการสอน  1 
การปรับเปล่ียน มาตรฐานกลาง 1 
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4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ความคิดเห็น ความถี่ 

วิทยากรมีความเหมาะสมมาก มีคุณภาพมาก 5 
ต้องการให้มีการน าเสนองานวิจัย 1 
 เอกสารประกอบการประชุม มีรายละเอียดมากกว่าน้ี 1 
ความท้าทายในการสอนส าหรับนักศึกษาที่มีระดับปฏิภาณที่น้อย อยากให้มี best 
practice และวิธีการปรับปรุงกระบวนการสอน  

1 

ควรพูดคุยกับวิทยากรให้เข้าใจในประเด็นที่พูดเพราะพูดไม่ตรงหัวข้อมาฟังแล้วไม่ได้
ค าตอบที่ต้องการ 

1 

เน้ือหาการจัดประชุมดีมาก แต่อัดเกินไปท าให้เวลาของวิทยากรรีบไป ควรจัดวันครึ่ง
หรือสองวัน 

1 
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ภาคผนวก 
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ค ากล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
         การท างานในลักษณะเครือข่ายเป็นต้นแบบของการท างานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราก าลังเผชิญหน้ากับยุค

ดิจิทัล ท าอย่างไรให้การท างานมีลักษณะของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม มีการท างานเป็นทีม ซึ่งหมายถึงการ  
บูรณาการองค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายสาขา การท างานเน้นในเรื่องการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ เพราะคือหัวใจ
ของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นส่ิงที่รัฐบาลในยุคปัจจุบันก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ คือต้องการที่จะ
ให้สถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ออกไปอย่างมีคุณภาพ 
         ส่ิงที่รัฐบาลอยากเห็นคือ คนที่มีใจพร้อมที่จะออกไปท างาน อุทิศตัวเพื่อสังคม เพื่อความผาสุกของ

ประชาชน เพื่อความอยู่รอดเพื่อความเสมอภาคของคนที่ด้อยโอกาสและไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจากภารกิจที่ส าคัญเราจะต้องบ่มเพาะและพยายามที่จะพัฒนาให้นิสิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
           วันน้ีวิทยากรจะมาบรรยายตามนโยบายเพื่อตอบโจทย์นโยบาย 4.0 คือท าอย่างไรให้นิสิตมีความคิดและ

สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งหมายถึงงานที่ท ามาแล้วต้องน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ เพราะคาดหวัง      
ว่าบัณฑิตของเราควรที่จะมีส่วนช่วยให้ประเทศลดการน าเข้าจากภายนอกบ้าง ในขณะเดียวกันจึงจะท าให้ส่ิงที่เรา
สร้างขึ้นมีคุณภาพ เพราะเป็นยุคท่ีมีการแข่งขันสูง  
          ในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกไปน้ันต้องเริ่มต้ังแต่ต้น ในการพัฒนาต้องใช้ความอุตสาหะและความวิริยะ

พอสมควร และนิสิตทุกคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะน้ันส่ิงที่อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปควรจะต้องมี
คือต้องรู้กว้าง และรู้ว่าอะไรควรที่จะเติมเต็มให้กับนิสิต 
          การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่จะบ่มเพาะนิสิตให้ก้าวไปข้างหน้าในสาขาวิชาและในส่วนที่นิสิตจะต้องน าไปใช้

ในการด ารงชีวิต เพราะฉะน้ันดิฉันคิดว่าการประชุมร่วมกันในวันน้ีจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเราจะได้มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ว่ามีส่วนใดที่เราควรจะเติมเต็ม มีส่วนใดที่เราควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการที่จะปั้นลูก
ศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ก้าวเดินออกไปอย่างมีความมั่นใจในตัวเองและมีคุณภาพสูง น่ันคือ มีทั้งความสามารถ 
ความรู้ และมีความดีอยู่ด้วย ซึ่งท่านวิทยากรหลายๆ ท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมในช่วงบรรยายต่อไป 
         ดิฉันขอแสดงความช่ืนชมในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งน้ีเป็นอย่างสูง ในวันน้ีเรามีผู้บริหาร    

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอนในการที่จะลงไปช่วยสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
เพราะต้องการจะมองเห็นว่าท าอย่างไรที่จะท าให้นิสิตของเรามีบทบาท หน้าที่ สิทธิของตนเองก่อนที่นิสิตจะออก
ไปสู่โลกหลังจากจบการศึกษา เพราะฉะน้ันวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความส าคัญ ให้มองว่าวิชาเหล่าน้ีเป็นวิชาที่บ่มเพาะ
และสร้างคน ต้องสร้างให้นักศึกษาในวิชาของเรามีความสุขกับการที่จะอยู่กับเรา 4 ปี 5 ปี 6 ปี  
         ดิฉันมีความเช่ือว่าโครงการที่ดีในวันน้ีจะประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน ทุกๆ ท่านก็คงมีมิติใหม่ในการ

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตก็จะได้แนวคิดในเรื่องของการเตรียมความพร้อม
จากการบรรยายของท่านวิทยากร 
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         ขอขอบพระคุณคณะกรรมการด าเ นินงาน หน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงท่านคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยนเรศวรยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพ       
อยากให้ทุกท่านเห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในมิติต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านรวมทั้งนิสิตด้วย ขอให้          
การสัมมนาเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จและทุกท่านกลับไปด้วยความสุข และอยากกลับมา     
ที่พิษณุโลกและมหาวิทยาลัยแห่งน้ีอีก 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
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ข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
หน่วยงานภายนอก 

ล าดับ รายช่ือสถาบัน 
จ านวนผู้เข้าร่วม  

(คน) 
หมายเหตุ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2   

2 มหาวิทยาลัยมหิดล 3   

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2   

4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5   

5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1   

6 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2   

7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1   

8 มหาวิทยาลัยราชภัฎอตรดิตถ์ 6   

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1   

10 มหาวิทยาลัยพายัพ 5   

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 12   

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1   

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 8   

14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5   

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 3   

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2   

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 10   

18 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 2   

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5   

20 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 3   

21 มหาวิทยาลัยนครพนม 5   

22 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 1   

23 มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 15   

24 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1   

25 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 9   
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ล าดับ รายช่ือสถาบัน 
จ านวนผู้เข้าร่วม  

(คน) 
หมายเหตุ 

26 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1   

27 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1   

28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1   

29 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 1   

30 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 21   

หน่วยงานภายใน     

31 มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป) 53   

32 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 15   

33 นิสิต 219   

รวมทั้งสิ้น 422   
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ภาพโครงการ 
 

 
  



รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย          25 
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แบบประเมิน  
โครงการประชุมสัมมนาวชิาการการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง    
 

2. สถานภาพ  ผู้บริหาร  อาจารยผ์ู้สอน         ผู้ช่วยสอน         พนักงานสายสนับสนุน  
   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................................................................................................. 

3. สังกัด 

คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายการศึกษาทั่วไป GE  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)  มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยันครพนม  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

มหาวิทยาลยัพะเยา  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัพายัพ  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทิร์น  สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

มหาวิทยาลยัมหิดล  สถาบันวิทยาลยัชุมชน 

มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์  อื่นๆ................................................................... 
 

4. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 บริหารจดัการรายวิชาศึกษาทั่วไป..........ป ี

 สอน/ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป..........ป ี

 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ 

 ระดับความคิดเห็น      5 = มากที่สุด           4 = มาก        3 = ปานกลาง        2 = น้อย         1 = น้อยท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารจัดการประชุมวิชาการ 

1. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม      

2. การอ านวยความสะดวกและการบริการของผู้จดังาน      

3. รูปแบบและวิธีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม      

4. ระยะเวลาในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม      

5. สถานท่ีในการจัดประชุมสัมมนาวชิาการมีความเหมาะสม      

6. เอกสารและสื่อประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม      

7. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย      

ความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้  
Digital Literacy โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร 

1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง      

2. หลังการรับฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy 

     

3. หลังการรับฟังบรรยาย ท่านเห็นประโยชน์จากการด าเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy 

     

4. เนื้อหาท่ีไดร้ับจากการบรรยาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้      

5. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย      

ความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่  
โดย : รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 

1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง      

2. หลังการรับฟังบรรยาย ได้รับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่      

3. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย      

ความคิดเห็นต่อการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง ,นางยุพา กูลประดิษฐ์  

1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง      

2. เนื้อหาท่ีไดร้ับจากการบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป      

3. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย      

ความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill  
โดย : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 

1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง      

2. เนื้อหาท่ีไดร้ับจากการบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรม
จริยธรรม/Soft Skill 

     

3. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความคิดเห็นต่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือตอบโจทย์นโยบาย 4.0  
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์ 

1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง      

2. ประโยชน์จากการฟังบรรยาย ท าให้ทราบแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพือ่ตอบ
โจทย์นโยบาย 4.0 

     

3. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย      

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริหารจัดการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย      

 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

3.2 ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อกีใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

 

3.3 ท่านต้องการใหเ้ครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทยจัดโครงการ / กิจกรรมในประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

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

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

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

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

3.4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

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

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

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

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

 
 ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะของท่านเพ่ือการพัฒนางานของเรา 
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