


รายงานการประเมินโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 
 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
ผู้รับผิดชอบ กองบริการการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนทั้งสิ้น 78 คน 
 
กิจกรรมและเนื้อหาที่ด าเนินงานโครงการ 

- มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไปโดยคณะ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- บรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
/เลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

 
งบประมาณด าเนินการ   

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน  5,250  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้จริง  จ านวน  5,250  บาท 
  



รายงานการประเมินโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 1 1.96 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 9 17.65 
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 25 49.02 

ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 8 15.69 
บุคลากรสายวิชาการ 1 1.96 
บุคลากรสายสนับสนุน 7 13.73 

รวม 51 100.00 
 

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมา คือ ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ
น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ สถานภาพละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96  
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ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน



ส่วนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ โครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียน       

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ 
Likert น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
น าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปรผล ดังนี้ 

 
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คะแนน 2.61 - 3.40   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนน 1.81 - 2.60   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

คะแนน 1.00 - 1.80   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการ 4.43 0.611 มากที่สุด 

ความคิดเห็นต่อการบรรยายของวิทยากร 4.60 0.507 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานโครงการ 4.57 0.539 มากที่สุด 

ภาพรวมทั้งโครงการ 4.53 0.053 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวมทั้งโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.53) 
 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ โครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม 4.24 0.737 มากที่สุด 
2. รูปแบบและวิธีการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.43 0.608 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.51 0.543 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ 4.53 0.504 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ 4.43 0.611 มากที่สุด 
 



จากตาราง 3 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อด้านการบริหารจัดการโครงการเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X̅ = 4.53) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X̅ = 4.51) และน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชัดเจน เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X̅ = 4.24) 

 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด้านความคิดเห็นต่อการบรรยาย หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์โครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ความคิดเห็นต่อการบรรยาย หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 
1. สาระเนื้อหาการบรรยายที่น าเสนอสอดคล้องกับความคาดหวัง 4.55 0.541 มากที่สุด 
2. หลังการรับฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
4.51 0.543 มากที่สุด 

3. เนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.63 0.488 มากที่สุด 
4. วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.69 0.469 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบรรยายของวิทยากร 4.61 0.493 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านความคิดเห็นต่อการบรรยายของวิทยากร 4.60 0.507 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการบรรยาย หัวข้อ การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.60)     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรชัดเจน 
เข้าใจง่ายมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.53) รองลงมา คอื เนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยาย 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63) และน้อยที่สุด คือ หลังการรับฟัง
บรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
( X̅ = 4.51) 
 

  



ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานโครงการ 4.57 0.539 มากที่สุด 
ภาพรวมต่อความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานโครงการ 4.57 0.0539 มากที่สุด 

 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมต่อด้านความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.57) 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ความคิดเห็น ความถี่ 

ดีมาก 3 
ดีมากที ่มีโครงการเสริมฯให้ผู้สอนผู้ช่วยสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน 
มีประโยชน์ในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนผลการเรียนรู้กิจกรรมในเรื่อง GE 

1 

เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการสอน 1 
ต้องการให้จัดอีก ให้มีการยกตัวอย่างในรายวิชาด้วย 1 
ประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอน  1 
ควรมีความชัดเจนเชิงวัตถุประสงค์ ว่าจะอบรมเพ่ือเตรียมปรับรายวิชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
การประเมิน ฯลฯ เพ่ือผู้เข้าร่วมจะได้น าไปใช้ได้ตรงประเด็น 

1 

เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับผู้สอนวิชา จีอ ี 1 
 
2. ท่านต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความคิดเห็น ความถี่ 
ควรจัดอีก 4 
จัดได ้แต่ควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือจะน าไปใช้ต่อได้ และเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 1 
เห็นควรอย่างยิ่ง เพราะ GE ไปเร็วมากตามสถานการณ์โลก ควรพัฒนาให้ความรู้ด้านนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1 

อยากให้จัดอีกโดยการเพ่ิมกิจกรรม workshop ให้อาจารย์แต่ละคณะได้ลองจัดการวิชา GE 
ร่วมกัน 

1 

ควร แต่เวลาควรก่อนเปิดเทอมมากกว่านี้ 1 
ควรเป็น onsite 1 
อยากให้เพ่ิมเติมยกตัวอย่างการจัดการในรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม  1 
ต้องการ เพราะท าให้สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 1 

 
 
 



3. ท่านต้องการให้งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการ / กิจกรรมในประเดน็ใดบา้ง เกี่ยวกบัรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ความคิดเห็น ความถี่ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ แก่นิสิต 3 
การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่นิสิต 300 - 500 คนเป็นต้นไป/กิจกรรมในการสอนห้องใหญ่ 2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้จัดการและผู้สอนรายวิชา GE ต่าง ๆ ใน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1 

การส ารวจความต้องการของ stakeholder 1 
การวิเคราะห์รายวิชา vs ความต้องการของ Stakeholder 1 
การจัดระบบทวนสอบ/ปรับปรุงการเรียนการสอน 1 
การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน 1 
ต้องการให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอน ให้เขา้กับนิสิตยุคปัจจุบัน 1 
การชี้แจงข้อมูลวิชาศึกษาทั่วไปให้ชัดเจน 1 
รายวิชาศึกษาท่ัวไปคืออะไร 1 
การจัดการเรียนการสอน 1 
การท า work shop ด้านการทวนสอบ 1 

 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็น ความถี่ 
ประเด็นเรื่องให้คณะฯ จัดการรายวิชา อาจควรมีการคุยร่วมกันทั้งผู้สอน/คณะฯ/มหาวิทยาลัย 
และวางระบบให้ชัดเจนว่า ใครรับผิดชอบอะไรบ้าง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ 1) การจัดตารางสอน 2) การจัดห้องสอน 3) การจัดสอบ - ท าข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ 
ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรื่อง ระบบการทวนสอบ/สอน การวางระบบที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้จัดการรายวิชาในเรื่องดังกล่าว 

1 

วิทยากรน่ารักดี 1 
เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง 1 

 
 


