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2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. ปรัชญาและความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติด ตอสื่อสารความหมายไดดี เปน คนที่ส มบูรณทั้ง รางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548) กลาวคือ วิชาศึกษาทัว่ ไป
มี เ จตนารมณ เ พื่ อ เสริ ม สร า งให ผู เ รี ย นมี ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ สามารถดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม
แหงการเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของวิ ชาศึก ษาทั่ว ไป จึง ได จัด ให มี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเนื้อหาสาระของ 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
4. วัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 เพื่ อปลูก ฝง ให ผูเ รีย นมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี จิต สาธารณะ มี วิ นัย มีค วามรั บผิ ด ชอบ
ตอตนเองและสังคม ตลอดจนมีความซาบซึ้งเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความเขาใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เรียนรูในการทํางาน
รวมกับผูอื่น และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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4.3 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
คนควาเรียนรู และมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4.4 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห และแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความเขาใจ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอชีวิตมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม
4.5 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล เขาใจการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชุมชน
ทองถิ่นของตน และสังคมไทย ตลอดจนเรียนรูการปรับตัวของสังคมเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคม
อาเซียนและกระแสโลกาภิวัตน
5. กําหนดการเปดสอน
จะดําเนินการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดรายวิชาสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดังนี้
6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
ก. รายวิชาบังคับ
จํานวน 12 หนวยกิต
ข. รายวิชาบังคับเลือก จํานวน 9 หนวยกิต
ค. รายวิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
6.1.1 รายวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชา
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
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6.1.2 รายวิชาบังคับเลือก กําหนดใหเรียน จํานวน 9 หนวยกิต จาก 3 กลุมวิชาดังนี้
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3(2-2-5)
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
02500108 พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
3) กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
6.1.3 รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกไมนอยกวา 3 กลุมวิชา
และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนในกลุมวิชาบังคับเลือก ดังนี้
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540106 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(2-2-5)
01540107 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
01550105 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
01560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
01570102 ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
01670102 ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3

01500111
01500112

ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
จิตตปญญาศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
02500107 สันติศึกษา
02500108 พลเมืองศึกษา
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
04000106 คอมพิวเตอรและสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
05000103 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
05500102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ดังนี้
6.2.1 รายวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี้
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชา
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร

3(2-2-5)
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6.2.2 รายวิชาบังคับเลือก กําหนดใหเรียน จํานวน 6 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี้
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3(2-2-5)
2) กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
6.2.3 รายวิ ช าเลื อ ก ให เ ลื อ กเรี ย นไมน อ ยกว า 3 หน วยกิ ต โดยเลื อ กจาก 4 กลุ ม วิ ช า
ที่จัดใหเปนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนในกลุมวิชาบังคับเลือก
7. คําอธิบายรายวิชา
7.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝก ทักษะการใชภาษาดานการฟง การพูด
การอาน การเขียน ไดแก การฟงบทสนทนา การฟงขาว ฟงอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น
การพู ด โน มน า วใจ การโตวาที การพูด ในโอกาสตางๆ การอานสรุป ใจความ การอ านตี ความ
การอ า นวิ เ คราะห แ ละวิ จ ารณ การเขี ย นสะกดคํ า ไทย การอ า นย อ หน า การเขี ย นเรี ย งความ
รวมถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู
และสื่ อ สารในชีวิ ต ประจํ า วัน ได อ ยา งมี ป ระสิท ธิ ภาพ โดยการนํ า เสนอผลงานเชิง ประจัก ษ ภาษา
เพื่อการสื่อสารผานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ
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01540106

การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(2-2-5)
Thai Writing for General Purposes
หลักการเขียน รูปแบบการเขียน ลักษณะและการใชประโยชนของงานเขียน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การเขียนเลาเรื่อง การเขียน
จดหมาย การเขียนบัน ทึก ขอความ การเขียนคําถาม-ตอบในแบบสอบถาม การเขียนเพื่อชี้แ จง
ขอเท็จจริง การเขียนเพื่อแสดงความคิด เห็น การเขียนเพื่อโนมนาวจิตใจ การเขียนเอกสารสิทธิ์
และสัญญาตามกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนการฝกเขียนสัปดาหละ 1 เรื่อง และนําผลงาน
การเขียนมาจัดนิทรรศการ และสัมมนาวิชาการงานเขียนภาษาไทย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
01540107

การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Reading for Life and Social Development
หลักการและทักษะการอานประเภทตางๆ ไดแก การอานสรุปความ การอาน
ตี ค วาม การอ า นวิ เ คราะห วิ จ ารณ การอ า นงานเขี ย นประเภทต า งๆ ในนิ ต ยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ และวรรณกรรมหรือสื่ออื่นๆ ที่สรางจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม รวมถึงสามารถ
นําแนวความคิดหรือประโยชนจากการอานไปปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยเนนอานงานเขียนจากสื่อ
ประเภทต า งๆ สั ป ดาห ล ะ 1 เรื่ อ ง และจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การอ า น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ภาคการศึกษา
01550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝกทักษะเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษที่บูรณาการเขากับชีวิตประจําวัน
การใชภาษาอังกฤษที่จําเปนในบริบทที่หลากหลาย
01550104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cross Cultural Communication
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง เรียนรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ของนานาประเทศ เนน กลุมประเทศอาเซีย น ศึ ก ษาภาษาและวัฒนธรรมจากสื่อสิ่ ง พิมพ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส พูดนําเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น
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01550105

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
Reading and Writing English for General Purposes
ฝกทักษะพัฒนาการอานเพื่อจับใจความสําคัญ รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอย
จากสิ่ง ต างๆ ที่ มี ความสัม พัน ธ กับชี วิต ประจํ าวัน พั ฒนาการเขีย นที่บู ร ณาการกับทั ก ษะการอา น
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
01560102

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Language
ฝกทักษะทั้ง 4 ดาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้น ฐาน ฝก บทสนทนา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน การอาน ฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงายๆ ได และศึกษาภาษาญี่ปุนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน
01570102

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Language
ฝกทักษะทั้ง 4 ดาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้น ฐาน ฝก บทสนทนา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน การอาน ฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงายๆ ได และศึกษาภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศจีน
01670102

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Lao Language
ฝกทักษะทั้ง 4 ดาน เนนทัก ษะการอานและการเขียน ฝกอานขอความสั้น ๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได และศึกษาภาษาลาวในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของประเทศลาว
01710102

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Vietnamese Language
ฝกทักษะทั้ง 4 ดาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้น ฐาน ฝก บทสนทนา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน การอาน ฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงายๆ ได และศึกษาภาษาเวียดนามในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม
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7.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500107
มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and the Art of Living
ความหมาย แนวคิด และกฎเกณฑเกี่ยวกั บพฤติกรรมมนุษย องคประกอบ
ของพฤติก รรม การรูจัก ตนเอง ความแตกตางระหวางบุคคล การพัฒนาบุ คลิกภาพและมารยาท
ทางสังคม มนุษยสัมพันธเพื่อการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ศิลปะการทํางาน
และการสรางความสุขในชีวิต
01500108

จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Morality for Living
ความหมายเชิงบูรณาการของจริยธรรมกับการพัฒนาชีวิต หลัก และวิธีการ
พัฒนาตน ทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา การสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตอยางมีคุณคา
ตอโลกและสังคม หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อการรูจักตนเอง การบริหารความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
การอยู ร ว มกั บ ธรรมชาติ อ ย า งเป น สุ ข และมี สั น ติ ภ าพ เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ตระหนั ก ในคุ ณ ค า
และความงามของชีวิต เขาถึงความเปนมนุษยและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
01500109

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลง สารสนเทศเพื่อการคนควา
และการเรียนรูตลอดชีวิต ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การสืบ คน และแสวงหาสารสนเทศดว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การศึก ษา รวบรวม การจัด เก็ บ
และนําเสนอผลการศึกษาคนควาสารสนเทศดวยรูปแบบที่ทันสมัย และมีขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
01500110

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมาย ความสํา คัญของสุน ทรี ยศาสตรต อชีวิ ต คุ ณ ค าเชิ ง สุ น ทรีย ะ
ของงานศิล ปะ การรับรูความงาม ความซาบซึ้งในศิล ปะ ดานทัศ นศิล ป คีต ศิลป และนาฏศิล ป
ในระดับทองถิ่น ชาติ และสากล เพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตและสังคม
01500111

ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Religious Virtues
หลักคําสอนของศาสนาสําคัญที่มีอิทธิพลตอมนุษยยุคโลกาภิวัตน วิเคราะห
เชื่อมโยงหลักธรรมกับศาสตรสาขาตางๆ บูรณาการหลักศาสนาและแนวคิดของปราชญทางศาสนา
เพื่อการแกปญหาชีวิตและสังคม เนนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
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01500112

จิตตปญญาศึกษา
3(2-2-5)
Contemplative Education
ธรรมชาติข องจิต มนุษ ย แก น แทของชี วิต และธรรมชาติ หลัก การภาวนา
เพื่อฝกฝนความรูสึกตัว (สติ) การปฏิวัติจิตสํานึกเดิมสูจิตสํานึกใหมที่เขาถึง ความเปนอิสระ ความสุข
ปญญา และความอาทรตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง การพัฒนาตนเองอยางสมดุลสูความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ เนนวิธีการเรียนรูที่นําผูเรียนไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอยางลึกซึ้งและเชื่อมโยงไปสู
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เชน จิตตภาวนา สุนทรียสนทนา การทํางานศิลปะ โยคะ เปนตน
7.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร ***
3(2-2-5)
Culture of Sakon Nakhon Basin
สภาพทางภูมิศาสตร ลักษณะทางกลุมชาติพันธุ พัฒนาการทางประวัติศาสตร
และโบราณคดี ประวัติศาสตรการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชีวประวัติ
บุคคลสําคัญของทองถิ่น ภูมิปญญาทางดานศิล ปกรรม หัตถกรรม ประเพณี พิธีก รรม ภาษา
และวรรณกรรม ฯลฯ ในบริเวณแองสกลนคร อัตลักษณและพลวัตการปรับตัวของชุมชนท ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน โดยเน นกระบวนการศึกษาชุมชนในทองถิ่น ให
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน และมีการนําเสนอผลงานเชิงประจักษ
02500105

สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
วิวัฒนาการและสภาพปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและสังคมโลก
ความหมายและความเป น มาของโลกาภิ วั ต น ผลกระทบของโลกาภิ วั ต น ต อ สั ง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ การเมือง ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมของไทย บทบาทและผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนตอสังคมเศรษฐกิจไทย การปรับตัวของประเทศไทยในฐานะสวนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน แนวโนมและทิศทาง การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน

*** สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
เห็นชอบกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร ยกเวนกรณีที่เคยเรียนมาแลว
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02500106

กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Laws for Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ กระบวนการยุติธรรมและ
หลักกฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายคุมครองผูบริโภค
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน เนนศึกษากรณีตัวอยางในชีวิตประจําวัน
02500107

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ การวิเคราะหความขัดแยงและความรุนแรง
กรณีศึกษาความขัดแยงและการใชสันติวิธีในระดับชีวิต ชุมชนและสังคม เครื่องมือสันติวิธี ปฏิบัติการ
ไรความรุน แรง การสื่อสารเพื่อสั น ติ การสานเสวนาที่เนน การฟง อยางลึก ซึ้ง และการใช สัน ติวิ ธี
ในชีวิตประจําวัน
02500108

พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
Civic Education
หลั ก การพื้ น ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย การปกครอง
โดยกฎหมาย ความเปน พลเมือง สิทธิมนุษยชน สิท ธิชุมชน พลวัต การเมืองภาคประชาชนและ
ประชาสัง คมของสัง คมการเมือ งไทย บทบาทของพลเมือ งในประเทศตา งๆ สรา งเสริ มจิ ต สํ านึ ก
สาธารณะโดยจัดกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาสภาพปญหาที่เปนจริงในชุมชนทองถิ่น
03500102

หลักการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Principles of Modern Management
แนวคิดและหลักการจัดการ การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรขององคการ
หน าที่ ในการจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การสมั ย ใหม เพื่ อพั ฒนาชี วิ ต สั ง คม และองค ก รให เท าทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
03500103

เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตของสังคมไทย ปญหาและผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย ความหมายและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในกระแส
โลกาภิวัตน เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตและการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน กรณีศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
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7.4 กลุมคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ธรรมชาติของวิชาคณิต ศาสตร พัฒนาการทางคณิต ศาสตร ตรรกศาสตร
กั บ การใช เ หตุ ผ ล ความน า จะเป น และสถิ ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร
ในชีวิตประจําวัน เชน ดอกเบี้ย รอยละ คางวด คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค คณิตศาสตรกับเกม
คณิตศาสตรกับศิลปะ กําหนดการเชิงเสนเบื้องตน คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันตามแนวพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
04000106

คอมพิวเตอรและสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบ
ของระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลเบื้องตน การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายพื้นฐาน การใชระบบ
เครื อ ข า ยเพื่ อ การสื่ อ สารและสื บ ค น อย า งมี จ ริ ย ธรรม กฎหมายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
04000107

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกระบวนการของชีวิต และระบบที่สําคัญของรางกาย
มนุษย แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพ กลไกการปรับตัวของรางกาย
เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสุขภาพ โรคและการปองกันการเกิดโรคของบุคคลในวัยตางๆ แนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องตน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และชีวอนามัยเพื่อสุขภาพ
04000108

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science and Technology in Daily Life
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การนํ า ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐาน
วิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต วิ ท ยาศาสตร ก ารเกษตร และเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มาประยุ ก ต ใ ช
ในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอมนุษย สภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และการฝกปฏิบัติแกปญหาดวยโครงงานวิทยาศาสตร
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04000109

การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Thinking Skills Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การคิ ด เทคนิ ค
และวิธีคิดประเภทตางๆ กรณีศึกษา และการฝกทักษะการคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
05000103

การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Agriculture and Food for Life
ความสํ า คั ญ ของการเกษตร หลั ก การผลิ ต และผลิ ต ผลทางการเกษตร
ดานพืช สัตว ประมง การแปรรูปผลิต ภัณ ฑเกษตร ประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม ขาวและธัญพืช
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งดื่ ม การควบคุ ม คุ ณ ภาพ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร และความปลอดภั ย
ของผูบริโภค ฝกปฏิบัติ และศึกษากรณีตัวอยางในชีวิตประจําวัน
05500102

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Technology and Innovation for Sustainable Development
ความหมาย แนวคิ ด และบทบาทเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรม
ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และส ง เสริ ม อาชี พ ในป จ จุ บั น ผลกระทบต อ สั ง คม วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญา
สภาพแวดลอมและความเปนมนุษย รวมถึงวิเคราะหและวางแผนเพื่อสรางเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเนนการรักษาเอกลักษณของชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนศึกษาชุมชน
กรณีตัวอยางหรือหมูบานวัฒนธรรมตนแบบอยางนอย 1 ชุมชน
8. มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8.1 คุณธรรม จริยธรรม
8.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย สุจริต
2) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ
3) มีความรับผิดชอบ รูหนาที่ มีวินัย
4) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
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8.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
2) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
3) เรียนรูจากกรณีตัวอยางประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนฝกการ
แกปญหา
8.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผูเรียน
2) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยหนวยงานผูใชบัณฑิต
8.2 ความรู
8.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
2) สามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
3) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
8.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู คนควา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ทํากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรูชุมชน สถานที่จริง เพื่อให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู หลัก การ ทฤษฎี และการประยุก ตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม
ที่เปนจริง ทั้งนี้ เปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชา
8.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผูเรียนดานตางๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
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8.3 ทักษะทางปญญา
8.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห ทําความเขาใจ และนําไปประยุกตใชได
2) สามารถคิดวิเคราะห อยางเปนระบบและมีเหตุผล
3) สามารถประยุกตความรู และทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
8.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปรายกลุม
2) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได
3) มีการศึกษาคนควาในรูปรายงาน โครงงาน และนําเสนอ
4) ศึกษาดูงาน เรียนรูจากสภาพจริงเพื่อใหเกิดประสบการณตรง
8.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ น จากผลงานและการปฏิ บั ติ ข องผู เ รี ย น ที่ เ กิ ด จากการใช ก ระบวนเรี ย นรู
อยางเปนเหตุเปนผล ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจารณ และนําเสนออยางเปนระบบ เชน รายงาน
กรณีศึก ษา การปฏิบัติง านและผลงานของผูเรียนทั้ง งานเดี่ยวและงานกลุม พฤติก รรมการเรียนรู
ในชั้น เรี ย น การวั ด ประเมิน ผลจากขอ สอบที่ มุ ง เนน ให ผู เรี ยนตอบโดยการคิ ด วิ เ คราะห ดว ยการ
นําความรูทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกตเพื่อแกปญหาอยางเหมาะสมมีเหตุผล
8.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
8.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
3) มีมนุษยสัมพันธ รูจักจัดการอารมณ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
8.4.2 กลยุ ทธก ารสอนที่ ใ ชพั ฒนาการเรีย นรูด า นทั กษะความสัม พันธ ระหวา งบุค คล
และความรับผิดชอบ
1) มี ก ารมอบหมายงานให ผู เ รี ย นทํ า งานเป น กลุ ม เพื่ อ เรี ย นรู ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
2) กลยุทธการสอนที่เนน การสรางความสัมพันธที่เอื้อตอการเรียนรู ระหวางผูเรียน
กับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน
3) จัด กิจ กรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเรี ยนรูการปรับตัวเขากับสถานการณ
การจัดการอารมณ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลอื่น
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8.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมิน จากพฤติก รรมและการแสดงออกของผูเรียน ระหวางการเรี ยนการสอน
และการทํางานรวมกับเพื่อน
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย
8.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3) มีทัก ษะในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการสืบคน และการนําเสนอไดอยา ง
เหมาะสม
4) มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
8.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่สง เสริมใหผูเรียนไดฝก ทักษะการสื่อสารระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และบุคคลอื่นในสถานการณที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ใ ช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล
และการสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสม
8.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน จากความสามารถในการนําเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร
2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ
3) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย
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9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
= ความรับผิดชอบหลัก = ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
ปญญา
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
             
01540106 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
             

01540107 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
            
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
             
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
             
01550105 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
             
01560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
             





01570102 ภาษาจีนเบื้องตน
        


01670102 ภาษาลาวเบื้องตน
           


01710102 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
           

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช
เทคโนโลยี
1 2 3 4
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
01500112 จิตตปญญาศึกษา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
02500107 สันติศึกษา
02500108 พลเมืองศึกษา
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง

2

3

4

   

  
   

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

5

1

2

3

1

2

3
























































































   


  



 

   
    
    



































4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 1 2 3 4
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา

กลุมคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
04000106 คอมพิวเตอรและสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
05000103 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
05500102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

5




























  
   















 







2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

1

2





























4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 1 2 3 4

3

1

2

3
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ระบบรหัสวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20

ระบบรหัสวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ความหมายรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 ตัว แตละหลักมีความหมาย ดังนี้
ตัวที่ 1
รายวิชาศึกษาทั่วไป (ใช 0 ทุกวิชา)
ตัวที่ 2 – 4 รหัสหมูวิชา
ตัวที่ 5
ชั้นปที่กําหนดใหเรียน (ใช 0 ทุกวิชา เพราะไมกําหนดชั้นปในการจัดใหเรียน)
ตัวที่ 6
ลักษณะเนื้อหา (ใช 1 ทุกวิชา)
ตัวที่ 7 – 8 ลําดับที่ของวิชา (ถาเคยมีอยูเดิมจะเรียงลําดับตอจากเดิม ถาเปนวิชาใหมจะใช 01)
2. หมวดวิชาและหมูวิชา กําหนดดังนี้
สาขาวิชา
รหัสประจําสาขา
(อักษร)
การศึกษา
กศ
ED
มนุษยศาสตร
มศ
HU
ศิลปกรรมศาสตร
ศศ
AR
สังคมศาสตร
สศ
SS
นิเทศศาสตร
นศ
CA
บริหารธุรกิจและการจัดการ
บธ
BM
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วท
ST
คหกรรมศาสตร
คศ
HE
เกษตรศาสตร
กษ
AG
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทอ
IT
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม
วส
EA
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
คอ
IE

รหัสประจําสาขา
(ตัวเลข)
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
550-599
600-649
650-699

หมายเหตุ

สาขาวิชาใหม
สาขาวิชาใหม
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ภาคผนวก ข.
เหตุผลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

22

เหตุผลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทยในปจจุบัน
2. เพื่อใหส อดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และการเตรียมความพรอม
เขาสูป ระชาคมอาเซียน
3. เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาขององคความรูในศาสตรตางๆ
4. เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ค.
ตารางแสดงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

24

ตารางแสดงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณลักษณะบัณฑิต

กลุมวิชา

ทักษะการใชภาษา และ
การสื่อสาร

ภาษาและการสื่อสาร

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ อยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข
เห็นคุณคาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
การเปนพลเมือง และการ
ปรับตัวเขากับโลกาภิวัตน
และประชาคมอาเซียน
ทักษะการเรียนรู
ทักษะการคิด ความรอบรู
ทางวิทยาศาสตร

มนุษยศาสตร

สังคมศาสตร
สังคมศาสตร

คณิตศาสตร–วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายวิชาบังคับ 12 นก.
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม

รายวิชาบังคับเลือก 9 นก.

รายวิชาเลือก 9 นก.

1. การเขียนภาษาไทยทั่วไป
2. การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3. การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป
1. มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต 1. มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
2. จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต 2. จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3. ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3. สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

4. ภาษาจีนเบื้องตน
5. ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
6. ภาษาลาวเบื้องตน
7. ภาษาเวียดนามเบื้องตน
4. สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
5. ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
6. จิตตปญญาศึกษา

1. สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
2. พลเมืองศึกษา
3. เศรษฐกิจพอเพียง
1. ชีวิตและสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน
3. การพัฒนาทักษะการคิด

4. พลเมืองศึกษา
5. หลักการจัดการสมัยใหม
6. เศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาทักษะการคิด
6. การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

1. วัฒนธรรมแองสกลนคร
1. สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
2. กฎหมายเพื่อชีวิต
3. สันติศึกษา
1. คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2. คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
3. ชีวิตและสุขภาพ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน
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ภาคผนวก ง.
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

26

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกา พ.ศ. 2550
1. ชือ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program
2. โครงสราง
จํานวนหนวยกิตรวม
2.1 รายวิชาบังคับ
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500101 พฤติกรรมมนุษยเพื่อการ
พัฒนาตน
01500102 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
02500101 วัฒนธรรมแองสกลนคร
02500102 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
(4) กลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
04000101 การคิดและการตัดสินใจ
04000102 คอมพิวเตอรสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
2.2 รายวิชาเลือก ใหเรียนไมนอยกวา
และเลือกไมนอยกวา 3 กลุมวิชา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540102 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
01540103 การอานทั่วไป
01540104 การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
01560101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
01550102 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป
01570101 ภาษาจีนเบื้องตน
01070101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
01670101 ภาษาลาวเบื้องตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2554

33 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1. ชือ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program
2. โครงสราง
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
30
ก. รายวิชาบังคับ
12
ข. รายวิชาบังคับเลือก
9
ค. รายวิชาเลือก
9
2.1 รายวิชาบังคับ
12
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร
2.2 รายวิชาบังคับเลือก
9
(1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
02500108 พลเมืองศึกษา
035000103 เศรษฐกิจพอเพียง
(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
2.3 รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9
เลือกไมนอยกวา 3 กลุมวิชา และตอง
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนในกลุมบังคับเลือก

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หนวยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสราง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกา พ.ศ. 2550
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
2(1-2-3)
01670101 ภาษาลาวเบื้องตน
2(1-2-3)
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
01500106 พุทธธรรมสําหรับคนรุนใหม
3(2-2-5)
02500103 กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
03500101 หลักการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
(4) กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
04000103 การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
2(1-2-3)
04000104 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
05000102 เศรษฐกิจพอเพียง
(3-2-2-5)
05500101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
0100101 การวิจัยเบื้องตน
2(2-0-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2554
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
01540106 การเขียนภาษาไทยทั่วไป
3(2-2-5)
01540107 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
01550105 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
01560102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
01570102 ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
01670102 ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
01710101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(3-0-6)
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3(2-2-5)
01500112 จิตตปญญาศึกษา
3(2-2-5)
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
02500105 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
02500106 กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
02500107 สันติศึกษา
3(3-0-6)
02500108 พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
03500102 หลักการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
03500103 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
(4) กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
04000105 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
04000106 คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
05000103 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
05500102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
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