หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด รายวิ ช าสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษา 2 ระดั บ
คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
1.1. รายวิชาบังคับ
จํานวน 12 หนวยกิต
1.2. รายวิชาบังคับเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
1.3. รายวิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
1.1. รายวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
1.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชา
01540105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01550103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชา
02500104 วัฒนธรรมแองสกลนคร

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

3(2-2-5)

1.2 รายวิชาบังคับเลือก แตละคณะกําหนดใหเรียน จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี้

คณะ
ครุศาสตร

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

รายวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01500107
03500103
04000107
มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
01500107
03500103
04000109
มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
01500108
02500105
04000108
จริย ธรรมเพื่ อ การดํ า เนิน ชีวิ ต สังคมไทยกับโลกาภิวัตน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2 ปหลัง)

รายวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01500108
03500103
04000108
จริย ธรรมเพื่ อ การดํ า เนิน ชีวิ ต เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
01500108
02500105
04000109
จริย ธรรมเพื่ อ การดํ า เนิน ชีวิ ต สังคมไทยกับโลกาภิวัตน การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
01500108
02500105
04000107
จริย ธรรมเพื่ อ การดํ า เนิน ชีวิ ต สังคมไทยกับโลกาภิวัตน ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
01500108
04000107
จริย ธรรมเพื่ อ การดํ า เนิน ชีวิ ต
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกไมนอยกวา 3 กลุมวิชา
และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนในกลุมวิชาบังคับเลือก ดังนี้
1.3.1 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)
1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
01500109 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
01500110 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
01500112 จิตตปญญาศึกษา

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

1.3.3 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)

1.3.4 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)

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

3(2-2-5)

2.2 รายวิชาบังคับเลือก กําหนดใหเรียน จํานวน 6 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี้
2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
01500107 มนุษยกับศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500108 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01500111 ศาสนธรรมเพื่อคนรวมสมัย
3(2-2-5)

2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน 3 หนวยกิต โดย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
04000107 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
04000108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
04000109 การพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
2.3 รายวิ ช าเลื อ ก ให เ ลื อ กเรี ย นไม นอ ยกว า 3 หน วยกิ ต โดยเลื อ กจาก 4 กลุ ม วิ ช า
ที่จัดใหเปนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนในกลุมวิชาบังคับเลือก

