
 
โครงการประชุมทางวิชาการ 

เรื่อง “ลักษณะ และแนวโน้มการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
    

********************* 
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา   
๒. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
๓. แผนงาน :  งานบริหารมหาวิทยาลัย   
๔. กิจกรรม  :  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง    กิจกรรมสนับสนุน    กิจกรรมบูรณาการ   
                   กิจกรรม (โครงการจังหวัด)    
๕. หลักการและเหตุผล : 
         ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มี
เจตนารมย์ในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจบริบทการ
เปลี่ยนแปลง เข้าใจในธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม ทั้งนี้จะต้องครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงตระหนักดีถึงความส าคัญ ของหมวดวิชานี้ จึงจัดให้มีการประชุมทาง
วิชาการในเรื่องดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองมาตรฐานผลการเรียน ๕ ด้าน
ของบัณฑิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ     ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ด้าน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบูรณาการ จัดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม   
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ : 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ (Mission) : พัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ในการสอน 

พันธกิจ (Mission) : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน        
ทางการศึกษา  ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
ทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ (Goal) :  
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Goal) :  ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน   

ยุทธศาสตร์ (Strategy) : 
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๗.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 ๗.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
          ๗.๒ เพ่ือได้แนวทางการบูรณาการรายวิชาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสภาพสังคมในปัจจุบัน
มากขึ้น 
 
 



 
- ๒ - 

  
 ๘. ระยะเวลาด าเนินการ :  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๙. สถานที่ด าเนินโครงการ :  ณ ห้องประชุม ๑๓๐๓ คณะนิติศาสตร์ ชั้น ๓ 
๑๐. วิธีด าเนินการ :  การบรรยาย 
๑๑. วิทยากร :   วิทยากรภายนอก   
๑๒. บุคลากร : ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน   ๑๖๐   คน ประกอบด้วย 
                   - วิทยากรภายนอก                  จ านวน      ๑   คน  
                   - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย        จ านวน     ๑๐   คน 
                   - อาจารย์คณะละ ๑๐ คน จาก ๑๒ คณะ       จ านวน   ๑๒๐   คน 
                   - ผู้รับผิดชอบโครงการ     จ านวน     ๒๖   คน 
                   - ส านักเทคโนโลยี                                                       จ านวน      ๓    คน 
๑๓. กิจกรรมย่อยของโครงการ : 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

๑. การบรรยาย 

๒. การฝึกปฏิบัติการจัดท ารายละเอียด  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑๔. การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลหลังสิ้นสุดการประชุม โดยใช้แบบสอบถาม  
๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ กองบริการการศึกษา 

   โทร. ๐ – ๒๓๑๐ – ๘๑๓๒, ๐ – ๒๓๑๐ – ๘๑๕๖   โทรสาร ๐ – ๒๓๑๐ – ๘๑๒๘  
๑๖. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ :  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 

ผลผลิต 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

 
ร้อยละ ๘๐ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ        

ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
หลักสูตร     หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 
 
 
 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้
จากการประชุมสัมมนาฯไปจัดท า
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเรื่อง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่
สามารถจัดท าหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 

 
ระดับคะแนน
เฉลี่ยความรู้  
เรื่องหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ 

 
ร้อยละ ๘๐ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 



 

 
ก าหนดการประชุมทางวิชาการ 

เรื่อง “ลักษณะ และแนวโน้มการจัดหมวดวชิาศกึษาทั่วไป” 
วันท่ี  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๐๓ คณะนิติศาสตร์ ชั้น ๓ 
 

********************* 
 
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรบัเอกสาร 
          ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ลักษณะ และแนวโน้มการจัด 
                                                    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 

    โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

          ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.           บรรยาย เรื่อง “ลกัษณะ และแนวโน้มการจดัหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป”                                        
        โดย – ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.  พัก - อาหารว่าง 
          ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “ลักษณะ และแนวโน้มการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” (ต่อ) 
        โดย – ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก            

            ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
           
 

********************* 
 
หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


