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ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายวิชาประชุมคณะกรรมการจัดทํารายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปหมวดศึกษาทั่วไป  ((เร่ิมใชปการศึกษาเร่ิมใชปการศึกษา  2553)2553)

รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ดรดร..  เรณาเรณา  พงษพงษเรืองพันธุเรืองพันธุ

รองอธิการบดฝีายวิชาการรองอธิการบดฝีายวิชาการ  มหาวิทยาลัยบรูพามหาวิทยาลัยบรูพา

99  เมษายนเมษายน  25522552

แนวคดิในการพัฒนาการศึกษาทั่วไปแนวคดิในการพัฒนาการศึกษาทั่วไป  
ของมหาวิทยาลัยบูรพาของมหาวิทยาลัยบูรพา::สูบัณฑิตที่พึงประสงคสูบัณฑิตที่พึงประสงค

• หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีใชอยูปจจุบนั คือ พ.ศ. 2549
• วงรอบแหงการปรับปรุง ทุก 4 ป 2553 2557 2561......

• เร่ิมดําเนินการปรับปรงุหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป

• โดยตั้งคณะทํางาน ตัง้แต 29 พฤศจิกายน 2550
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การศึกษาทั่วไปคืออะไรการศึกษาทั่วไปคืออะไร??

• “วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ี
กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู 
สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการตดิตอสื่อสาร
ความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคณุคาของศิลปวัฒนธรรมทัง้
ของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางด”ี

การบริหารเกณฑมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบริหารเกณฑมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

• วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสราง ความเปนมนุษยท่ีสมบรูณ 
โดยใหศึกษารายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซึ้ง และสามารถติดตาม
ความกาวหนาในสาขาวชิานัน้ไดดวยตนเอง
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  1010  ประการประการ

• ใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต
• ใชภาษาในการสื่อสาร
• มีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
• มีความรูความสามารถในวิชาชีพ
• มีความเปนผูนํา มี VISION
• มีสุขภาพกายและใจดี
• มีจิตสาธารณะ
• ใชปญญา แกปญหา
• ใช IT และ มีสุนทรียารมณ

ข้ันตอนในการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดศึกษาทั่วไปข้ันตอนในการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดศึกษาทั่วไป

• ทบทวนผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตจากศิษยเกาและผูใชบัณฑิต

• รวบรวมขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะจากผูบริหาร 
คณาจารย และนิสิต 

• จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ กับคณาจารย ภายใน และ ตาง
สถาบัน
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ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป((ตอตอ))

• ฝกอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ 
Student – Centered Learning 4 months by       
Prof. Dr. Celeste Brody from the Central 
Oregon Community College 

• Fulbright fellowship

ภาพกิจกรรมการสัมมนาภาพกิจกรรมการสัมมนา  
StudentStudent –– CenteredCentered LearningLearning
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ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป((ตอตอ))

• ฝกอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ 
Active Learning by       
1. Chair and Professor Dr.Patricia Klass
2. Professor Emeritus Dr.William Rau
3. Professor Emerita Dr.Barbara Heyl

ภาพกิจกรรมการสัมมนาภาพกิจกรรมการสัมมนา  
Active LearningActive Learning
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาภาพกิจกรรมการสัมมนา  
Active LearningActive Learning

เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับชาติและนานาชาติเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ  
มาบรรยายพิเศษมาบรรยายพิเศษ

• Prof. Eugene Oyang from Lingnan University, HK
• พระศรคีมัภีรญาณ(สมจินต สมมฺาปฺโญ) รองอธกิารบดฝีายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
• ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน  
• ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
• ศาสตราจารย ดร.วิพรรธ  เริงพิทยา  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน)
• ศาสตราจารย นายแพทย สมพล พงษไทย
• รองศาสตราจารยสุภาพ ณ นคร (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพฒัน  (คณบดีคณะศึกษาศาสตร มศว ประสานมิตร)
• รองศาสตราจารย ทัศนีย ทานตวณชิ
• รองศาสตราจารย ดร. เสร ีชัดแชม และคณะ
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
Prof. Eugene Prof. Eugene OyangOyang

ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
Prof. Eugene Prof. Eugene OyangOyang
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  พระศรีพระศรีคัมภีรคัมภีรญาณญาณ  ((สมจินตสมจินต  สมฺมาปฺโญสมฺมาปฺโญ))

ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  ศาสตราจารยศาสตราจารย  ดรดร..ไพฑูรยไพฑูรย    สินลารัตนสินลารัตน  
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  ศาสตราจารยศาสตราจารย  ดรดร..เกรียงศักดิ์เกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์เจริญวงศศักดิ์  

ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  ศาสตราจารยศาสตราจารย  ดรดร..วิวิพรรธพรรธ    เริงพิทยาเริงพิทยา  
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  ศาสตราจารยศาสตราจารย  นายแพทยสมพลนายแพทยสมพล    พงษพงษไทยไทย  

ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  รองศาสตราจารยสุภาพรองศาสตราจารยสุภาพ  ณณ  นครนคร  
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  ผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารย  ดรดร..องอาจองอาจ    นัยพัฒนนัยพัฒน  

ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  รองศาสตราจารยทัศนียรองศาสตราจารยทัศนีย    ทานตวณิชทานตวณิช
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ภาพกิจกรรมการบรรยายภาพกิจกรรมการบรรยาย  
  รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ดรดร..เสรีเสรี    ชัดแชมชัดแชม  

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ศึกษาดูงานนอกสถานที่

• Lingnan University, HK
• Asian University
• มหาวิทยาลัยมหิดล

• มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาพการศึกษาดูงานภาพการศึกษาดูงาน  LingnanLingnan University, HKUniversity, HK

ภาพการศึกษาดูงานภาพการศึกษาดูงาน  LingnanLingnan University, HKUniversity, HK
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ภาพการศึกษาดูงานภาพการศึกษาดูงาน  Asian UniversityAsian University

ภาพการศึกษาดูงานภาพการศึกษาดูงาน  Asian UniversityAsian University
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ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดลภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกนภาพการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
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วิเคราะหคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงควิเคราะหคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค

• พิจารณาเนื้อหาสาระใหสอดรับกับคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพงึประสงค

• จากหนังสือเวียนของ สกอ. เก่ียวกับเนื้อหาสาระที่ควรมีในระดับ
ปริญญาตรี เชน ทรัพยสินทางปญญา ภาวะโลกรอน พลังงาน
เทคโนโลยี แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดสิทธิมนษุยชน ฯลฯ

• จากขอเสนอแนะของผูใชบณัฑิต เชน การใชภาษาองักฤษ การใชภาษา
อ่ืนๆ เปนภาษาที่สาม การใช IT เปนตน

• ศึกษาแนวโนมการจัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ

ความเชื่อมโยงระหวางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคความเชื่อมโยงระหวางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  
กับหลักสูตรกับหลักสูตร  และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปโครงสรางรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  พพ..ศศ.2553.2553

• กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
• มนุษยศาสตร    3 หนวยกิต
• สังคมศาสตร     3 หนวยกิต
• วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  4 หนวยกิต
• คอมพิวเตอร                  3 หนวยกิต
• กลุมวิชาเลือก (รวมวิชาทางดานสุขภาพ) 5 หนวยกิต
• รวม                                   30 หนวยกิต
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ตารางแสดงรายละเอียดกลุมวิชาตางๆตารางแสดงรายละเอียดกลุมวิชาตางๆ

สรุปสรุป

• หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ป การศึกษา 2553 จํานวน 30 หนวยกิต
• ประกอบดวย 6 กลุมวิชา
• จํานวนรายวิชา 139 รายวชิา
• มอบหมายใหคณะกรรมการหลักสูตรของแตละคณะเปนผูพิจารณา และ

จัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคในสาขา
นั้นๆ
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