การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้ให้ความสาคัญต่อการกาหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้ างหลั กสู ตร โดยผสมผสานหรื อบู รณาการกั บสาระของกลุ่ มวิ ชาสั งคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ มวิ ชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ด้วยที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้อย่ างกว้างขวาง เข้าใจและ
เห็ นคุ ณค่ าของตนเอง ผู้ อื่น สั งคม ศิ ลปวั ฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อความเปลี่ ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พั ฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก แม้สัดส่วนของวิชาศึกษาทั่วไปมีอยู่เป็นจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับจานวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แต่กลับมีความสาคัญไม่ต่างไปจากหมวดวิชาเฉพาะ ที่มุ่งเน้นด้านวิชาชีพ ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550)
ได้ชี้ให้เห็นว่าวิชาศึกษาทั่วไปมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างบัณฑิต ส่วนวิชาชีพเป็นเหมือนการสร้างเครื่องมือให้บัณฑิต
อย่ างไรก็ ตาม ผลของการจั ดการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปจะสามารถพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ เป็ นบั ณฑิ ต
ที่ ส มบู ร ณ์ ไม่ ได้ หากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งขาดความเข้ าใจในเจตนารมณ์ ข องการจั ด การเรี ยนการสอนในรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ซึ่งกาหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ที่รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนที่ทาหน้าที่ดูแลการจั ดการเรียนการสอน รวมถึงผู้เรียนที่เลื อกเรี ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น
การได้รับทราบถึงความเข้าใจและแนวคิดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ย่อมเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สามารถผลิตบัณฑิตทีส่ มบูรณ์อย่างแท้จริง
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
สานักบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักเห็ นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสั มมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึ กษาทั่ วไป ในรู ปแบบออนไลน์ ผ่ านระบบ ZOOM เพื่ อน าข้ อคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะที่ ได้ เพื่ อพิ จารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนาไปสู่ การจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) เพื่อนาสรุปผลความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปจั ดท าแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนพั ฒนารายวิ ชาศึ กษาทั่วไปของมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์
3. รูปแบบกิจกรรม
การสั มมนารั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รและนิ สิ ต มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
โดยจาแนกการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1) ช่วงเช้า เวลา 09.15 – 12.00 น.
การรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ช่วงบ่าย เวลา 13.15 – 16.00 น.
การรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
คณบดีคณะ วิทยาลัย ผู้อานวยการสานัก/สานักงานวิทยาเขต จานวน 15 คน
2) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 23 คน
3) ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หลักสูตรละ 2 คน)
จานวน 390 คน
4) ผู้แทนนิสิตจากทุกคณะและทุกวิทยาเขต (คณะ/วิทยาลัยละ 2 คน) จานวน 70 คน
5) เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงาน สานักบริหารการศึกษา จานวน 15 คน
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
สานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม
ดาเนินโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันพุธที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2565 เวลา 09.15 – 16.00 น.
7. งบประมาณ
จากงบเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ/ กิจกรรม และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป
2) ความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) รับทราบความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2) เพื่อกาหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

กาหนดการ
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.15 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
--------------------------------------------------เวลา
09.15 – 09.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

09.30 – 10.00 น.

การมอบนโยบายความสาคัญหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.00 – 11.00 น.

กิจกรรม Think and Share เรื่อง ทิศทาง และก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (แบ่งห้องย่อย)

11.00 – 11.30 น.

นาเสนอสรุปข้อมูลจากกิจกรรม Think and Share เรื่อง ทิศทาง และก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากห้องย่อย (ห้องรวม)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.30 – 12.00 น.

ตอบข้อซักถาม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 น.

จบการสัมมนา
***************************

หมายเหตุ การแบ่งห้องย่อย พิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงาน โดยในแต่ละห้องย่อยจะมีผู้แทนอาจารย์ดูแลห้องๆ ละ 2 คน
เพื่อทาหน้าทีป่ ระธานและทาหน้าทีเ่ ลขานุการ ในการนากิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
https://bit.ly/3nLDGfF

กาหนดการ
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.15 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
--------------------------------------------------เวลา
13.15 – 13.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

13.30 – 14.00 น.

การมอบนโยบายความสาคัญหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.00 – 15.00 น.

กิจกรรม Think and Share เรื่อง ทิศทาง และก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มนิสิต(แบ่งห้องย่อย)

15.00 – 15.30 น.

นาเสนอสรุปข้อมูลจากกิจกรรม Think and Share เรื่อง ทิศทาง และก้าวต่อไปของศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มนิสิต จากห้องย่อย (ห้องรวม)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.30 – 16.00 น.

ตอบข้อซักถาม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.00 น.

จบการสัมมนา
***************************

หมายเหตุ การแบ่งห้องย่อย พิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงาน โดยในแต่ละห้องย่อยจะมีผู้แทนนิสิตดูแลห้องๆ ละ 2 คน
เพื่อทาหน้าที่ประธานและทาหน้าที่เลขานุการ ในการนากิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
https://bit.ly/3nLDGfF

