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2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป มุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหไดผลการเรียนรู
ที่ส อดคล องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสัง คมโลกและทอ งถิ่ น โดยพั ฒ นาผูเ รีย นใหมี ความรอบรู อย า ง
กวา งขวาง ครอบคลุม ดา นสัง คมศาสตร มนุษ ยศาสตร ภาษา วิท ยาศาสตรแ ละคณิต ศาสตร
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู มีทักษะทางปญ ญา มีความสัม พันธร ะหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชผลการ
เรียนรูในการดํารงตนเปนคนดีในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดทําหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใชกับหลักสูตรตางๆ มา
ตั้ง แตปการศึก ษา 2549 ตอมาเมื่อมีก ารประกาศใชก รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ
พ.ศ. 2552 จึงไดดําเนินการใหมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาว โดยพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวาง
บุค คลและความรั บ ผิ ดชอบ ด านทัก ษะการวิ เ คราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและ
การสื่อสาร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม
3.2 ปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป
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วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณในการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชา
ตางๆ จนเกิดความซาบซึง้ และสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง เปนวิชาที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจบริบทการเปลี่ยนแปลง ความแตกตางและความเทา
เทียมกันของประชาคมโลก มีความเขาใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ มีคุ ณธรรม ตระหนัก ในคุ ณคา ของศิล ปวัฒ นธรรมทั้ง ของไทยและสากล สามารถนํา ความรูไ ป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.3 วัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ใหไดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1) เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ
ในความแตกตางทางความคิด และสามารถดํารงชีวิตไดอยางดี
2) เพื่อใหผูเรียนเปนผูใฝรูสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และสามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล
3) เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเป น ผู ที่ มี ค วามเข า ใจในบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลง รู เ ท า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลง เขาใจความแตกตาง และความเทาเทียมกันของประชาคมโลก
4) เพื่อใหผูเรียนมีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และความงดงามตามธรรมชาติ
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานภาษาและสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตองและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียนไดอยางเหมาะสม
6) เพื่อใหผูเ รียนสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน ในหนาที่การงาน ชีวิตครอบครัว
และกิจ กรรมทางสั ง คมได และสามารถปรั บ ตัว เข ากั บ สัง คมที่มี ค วามซั บ ซ อ นมากขึ้น อัน เนื่ องจาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. กําหนดการใชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปฉบับ ปรับ ปรุง ใชสําหรับ หลัก สูตรใหมที่เ ปดรับ นักศึก ษาซึ่ง เขาศึก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในปการศึกษา 2555 เปนตนไป
5. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Course Structure)
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปนโครงสรางที่กําหนดรายวิชาโดยยึด
คุณ ลัก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงคข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสุ ร าษฎรธ านี ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เปนแกนในการจัดทําโครงสรางรายวิชา และไดพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาหลักที่
จําเปนตอการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ โดยโครงสรางวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวยกลุมวิชา 4
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กลุม คือ กลุม ภาษาและการสื่อ สาร กลุม มนุษยศาสตร กลุม สัง คมศาสตร และกลุม วิท ยาศาสตรและ
คณิตศาสตร โดยใหเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมภาษาและการสือ่ สาร 12 หนวยกิต กลุมมนุษยศาสตร
และกลุ ม สัง คมศาสตร อยางนอยกลุม ละ 6 หนวยกิต และใหเ รียนรายวิชาในกลุม วิท ยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 9 หนวยกิต รวมแลวตองเรียนไมนอยกวา 33 หนวยกิต ดังโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตอไปนี้
5.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GED1001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา (Information Study Skill)
3(3-0-6)
GED1002
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
GED1003
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basics English)
3(3-0-6)
GED1004
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช (English for Application)
3(3-0-6)
5.2 กลุมมนุษยศาสตร เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียน รายวิชาพุทธทาส
ศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชาและวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
GED2001
พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies)
3(3-0-6)
GED2002
ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life)
3(3-0-6)
GED2003
การพัฒนาตน (Self Development)
3(3-0-6)
GED2004
สุนทรียศาสตร (Aesthetics)
3(3-0-6)
5.3 กลุมสังคมศาสตร เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GED3001
วิถีโลก (Global Society and Living)
GED3002
วิถีไทย (Thai Living )
GED3003
กฎหมายกับสังคม (Law and Society)

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

5.4 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GED4001
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
GED4002
การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
GED4003
คอมพิวเตอรกับชีวิต (Computer and Life)

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

6. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
6.1 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
6.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
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2) เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
3) สุภาพ อ อนนอม รู จักกาลเทศะ กตั ญ ู และดําเนิ นชี วิ ตตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงได
5) มีค วามพยายาม ตั้ ง ใจ ขยั น อดทน ควบคู กั บ การใช ส ติ ป ญ ญาในการ
แกปญหาและมีความรับผิดชอบ
6) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิต
สาธารณะ
6.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กํา หนดให มี ก ารสร า งวั ฒ นธรรมองค ก รที่ ป ลู ก ฝ ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การยกยองผูที่ทําดี ใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม
2) กําหนดใหทุก รายวิชาสอดแทรกสาระและกิจ กรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคในการเปนคนดี
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง
4) จัดกิ จ กรรมเสริม หลัก สูต รในโอกาสตา งๆ เพื่อ เน นย้ํา ให ผูเ รียนเข าใจ
เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม
5) ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง ผูส อนสรุปและฝากขอคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและคุณธรรมดานตาง ๆ ที่เปนการปลูกฝงใหนักศึกษาซึมซับสิ่งที่ดีงามอยางสม่ําเสมอ
6.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา สงงาน
ตรงเวลาและครบถวน การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติง านที่ไดรับ มอบหมาย การสอบกลางภาค
การศึกษาและการสอบปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย
ความพรอมเพรียง ความเปนผูนําและผูตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเปนผูมีความ
กตัญู สุภาพออนนอม
6.1.2 ความรู
6.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
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1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งแกปญหาและบริหารความขัดแยงในการดํารงชีวิตและการทํางานได
2) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงเรื่องที่ศึกษาและสามารถ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในบทบาทและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน รูเทาทัน และนํามาใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความรู เขาใจในการเปลี่ยนแปลงและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก
5) สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
6.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมในรายวิชา
ที่สอนไดอยางกลมกลืน
2) จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เ นนการเรียนรูจ ากการปฏิบัติเ พื่อให
ผูเรียนเกิดความเขาใจไดอยางแทจริง
3) จัดหาวิท ยากรที่มี ความรูความสามารถในศาสตรห รื อคุณลั ก ษณะที่
พึงประสงคที่ตองการปลูก ฝงมาใหความรูแกผูเรียนตามโอกาสอันควร การนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน ณ
แหลงเรียนรูที่เปนตัวแบบในดานตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากสภาพจริง

6.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินดวยการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา
2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุม
และรายบุคคล
6.1.3 ทักษะทางปญญา
6.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ
2) มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
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3)
4)
5)
6)

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
สามารถทําความเขาใจ รวบรวม และสรุปประเด็นสาระตางๆ ได
มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไวได
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุก ตใชความรูไดส อดคลองกับ

สถานการณ
6.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาทักษะทางปญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
คิ ด วิ เ คราะห ใคร ค รวญด ว ยเหตุ ผ ล และมี วิ จ ารณญาณ เช น อภิ ป รายกลุ ม ฝ ก แก ป ญ หาเป น กลุ ม
จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน
2) จัด การเรี ย นรู ดว ยประสบการณ ต รง เช น ฝก ปฏิ บั ติด ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ การศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลวสรุปเปนสาระ
ความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
6.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียน ตั้งแตขั้นสังเกต
ตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ
2) ประเมิ นด วยการนํา เสนอรายงานผลการวิ เ คราะห สัง เคราะห และ
ประเมินคาในกรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ บทความ บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธที่นําเสนอในชั้นเรียน
3) ประเมินดวยการใชส ถานการณจําลองหรือกรณีศึก ษา ใหผูเ รียนฝก
ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุมีผล โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น
6.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
6.1.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2) มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม
3) มีทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
4) มีบุคลิกภาพที่ดี
5) สามารถปรั บ ตั ว ทั้ ง ในการทํ า งาน การดํ า รงชี วิ ต และการอุ ทิ ศ ตน
เพื่อสวนรวม
6.1.4.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือ
เปนกลุมเพื่อฝกความรับผิดชอบทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธปรับตัวและ
ยอมรับความแตกตางของคนในสังคม
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน เชน
ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การทํางานเปนทีม เปนตน
6.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน
2) ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สราง
เครื่องมือใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินกลุมเพื่อน
6.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะดานการสื่อสารและการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการแกไข
ปญหาตางๆ ไดอยางสรางสรรค
3) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
4) มี ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารและตี ค วาม ทั้ ง ภาษาไทยและ/หรื อ
ภาษาตางประเทศ
5) มี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองานทั้ ง ภาษาไทยและ/หรื อ
ภาษาตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะการคิด การใหเหตุผลและการใชตรรกศาสตรในการสรุปความ
ตางๆ
6.1.5.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได
มีโอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร และนําเสนอดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ
3) จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนแสดงความสามารถในการให
เหตุผล และใชตรรกศาสตรในการสรุปผล
6.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรีย นรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
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1) ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นได ส ะท อ นความรู ค วามคิ ด
ความเขาใจผานสื่อเทคโนโลยีแบบตาง ๆ
2) ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชา
และการใชเทคโนโลยีในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3) ทดสอบการวั ด ทัก ษะเชิง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
ตามความเหมาะสม
7. มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
2) เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
3) สุภาพ ออนนอม รูจักกาลเทศะ กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงได
5) มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาและมีความ
รับผิดชอบ
6) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ
7.2 ดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจในความสั ม พันธร ะหวางมนุษย สัง คมและสิ่ง แวดลอม สามารถ
นําไปใชแกปญหาและบริหารความขัดแยงได
2) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก การ ข อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาและประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได
3) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในบทบาทและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน
4) มีความรู เขาใจในการเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของโลก
5) สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
7.3 ดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา
2) สามารถคิดอยางเปนระบบ
3) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
4) สามารถศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นที่ศึกษาได
5) มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไวได
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6) สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใชความรูไดอยางสอดคลองกับสถานการณ
7.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
2) มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม
3) มีทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
4) มีบุคลิกภาพที่ดี
5) สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การดํารงชีวิตเปนผูที่อุทิศตนเพื่อสวนรวม
7.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะดานการสื่อสารและการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการแกไขปญหา ตางๆได
อยางสรางสรรค
3) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
4) มีทักษะดานการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศ
5) มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้ง ภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะการใหเหตุผลและการใชตรรกศาสตรในการสรุปความตางๆ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6

กลุมภาษาและการสื่อสาร
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา

   

GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   

GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

   

GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช

   

กลุมมนุษยศาสตร
GED2001 พุทธทาสศึกษา

   

GED2002 ปรัชญากับชีวิต

   

GED2003 การพัฒนาตน
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รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2 3

GED2004 สุนทรียศาสตร
กลุมสังคมศาสตร
GED3001 วิถีโลก

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

    

    

GED3002 วิถีไทย

    

GED3003 กฎหมายกับสังคม

    

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GED4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ
GED4003 คอมพิวเตอรกับชีวิต
หมายเหตุ มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
2) เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
3) สุภาพ ออนนอม รูจักกาลเทศะ กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทํางาน
เปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงได
5) มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคูกับการใช
สติปญญาในการแกปญหาและมีความรับผิดชอบ
6) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ


    
    
    

2. ดานความรู
1) มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม
และสิ่งแวดลอม สามารถนําไปใชแกปญหาและบริหาร
ความขัดแยงได
2) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงในเรื่องที่
ศึกษาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) มีความรูความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
4) มีความรู เขาใจในการเปลีย่ นแปลงและความเปนไปของ
โลก
5) สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ เพื่อ
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

3. ดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคา
2) สามารถคิดอยางเปนระบบ
3) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
4) สามารถศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นที่
ศึกษาได
5) มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไวได
6) สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใช
ความรูไดอยางสอดคลองกับสถานการณ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมาย
2) มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม
3) มีทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
4) มีบุคลิกภาพที่ดี
5) สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การ
ดํารงชีวิตเปนผูที่อุทิศตนเพื่อสวนรวม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะดานการสื่อสารและการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการ
แกไขปญหา ตางๆไดอยางสรางสรรค
3) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
4) มีทักษะดานการสื่อสารและตีความ ทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตางประเทศ
5) มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะการใหเหตุผลและการใชตรรกศาสตรในการสรุปความตางๆ
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8. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา
การกําหนดรหัสวิชา
8.1 แนวคิด
การใชร หัสวิชา มีวัตถุประสงคที่จะสื่อสารถึงธรรมชาติและลักษณะของวิชาระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของ ซึ่งเมื่อรวมกับชื่อวิชาแลว ทําใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภท
ศาสตร การจัดหมวดหมูแตละรายวิชา และลําดับของวิชาในกลุมนั้น
8.2 หลักกําหนดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International
Standard Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
2) ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
3) อาศัยผูเชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรและเลขอารบิกรวมทั้งหมด 7 ตัว
ลําดับที่ 1, 2, 3 บงบอกถึงสาขาวิชาใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(ตัวพิมพใหญ)
ลําดับที่ 4, 5 บงบอกถึงกลุมวิชา / หมูวิชา
10 คือกลุม ภาษาและการสื่อสาร
20 คือกลุม มนุษยศาสตร
30 คือกลุม สังคมศาสตร
40 คือกลุม วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ลําดับที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา (01, 02…)

1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
กลุมวิชา / หมูวิชา
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สาขาวิชาใชตวั อักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ)

9. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
กลุมภาษาและการสื่อสาร
กลุมภาษาและการสื่อสารกําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
รหัส
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
GED1001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Study Skill
ความสํา คัญ ของสารสนเทศ แหลง สารสนเทศเพื่อการศึ ก ษาคนควาและแหล ง
สารสนเทศอื่น ทักษะการรับรูสารสนเทศ การสืบคน การรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศเพื่อ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาและการอางอิง จริยธรรมในการใชสารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง
GED1002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึก ษาภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยเนนกระบวนการทัก ษะ
สัมพันธ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ การฟง การพูด การอ านและการเขียน ศึก ษาหา
ความรูจากประสบการณจากการอาน การฟง สารตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสามารถนําเสนอ
ความรูที่ไดตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดวยการเขียนและการพูด
GED1003

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basics English
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบท
สนทนาได โดยใชกลยุทธการฟงที่เหมาะสม เนนความสามารถในการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใชภาษาอังกฤษในการเลา
เรื่อง และอธิบายเรื่องราวไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถอานและวิเคราะหโครงสรางประโยค
ที่ซับซอนได สามารถใชกลยุทธการอานที่เหมาะสมในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความ
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สําคัญ สามารถเขียนขอความสั้นๆ และสามารถใชพจนานุก รมประกอบการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
GED1004

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช
3(3-0-6)
English for Application
เรียนรูกลวิธีในการใชทักษะทั้ง 4 ดานเพื่อจุดประสงคเฉพาะในการเรียนรูวิชาการใน
ศาสตรของตน การสมัครงานและการทํางานในองคก าร ดานการอานเนนการสรุป ความ การ
วิเคราะหและตีความจากสิ่งที่อาน ดานการเขียนเนนการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใชขอมูล
จากการคนควาจากแหลงอางอิงที่เหมาะสม ดานการฟงเนนการสรุปความ และแปลความหมายจาก
สิ่ง ที่ ไ ด รั บ ฟ ง ด านการพู ด เน น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ในสาขาวิ ช าและการพู ด โดยฉั บ พลั น ใน
ชีวิตประจําวันได
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตรเลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต ดังนี้ ใหเลือกเรียน รายวิชาพุทธ
ทาสศึกษา หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัส
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
GED2001
พุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
Buddhadasa Studies
ศึก ษาคําสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรูของทานพุทธทาส ปณิธาน 3
ประการ ในการใหศาสนิกเขาถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเปนที่สุดแหงศาสนาของตน การทําความ
เขาใจอันดีระหวางศาสนา การนําเพื่อนมนุษยใหออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกตคําสอน และวิธี
ปฏิบัติตามทางของทานพุทธทาสสูการดํารงชีวิตที่สมถะ เรียบงาย และพอเพียง
GED2002

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุมลัทธิปรัชญา แนวทางในการดําเนินชีวิตและทํางาน
ตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยูรวมกับผูอื่น การ
เคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
GED2003

การพัฒนาตน
Self Development

3(3-0-6)
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พฤติกรรมมนุษย สาเหตุปจจัยแหง พฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการ
วิเคราะหตนเอง การวิเคราะหตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งดานรางกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเปน
ผูนําและผูตามที่ดี การแกปญหาภายในกลุม และระหวางกลุมอยางสรางสรรค การรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมสวนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
GED2004

สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคา และความงามทามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การรับรูคุณคาและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย รับรู
และเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย เชน ความงามใน
ดานศิลปะดนตรี นาฏศิลปตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย

กลุมวิชาสังคมศาสตร
การกําหนดใหเลือกเรียน
กลุมวิชาสังคมศาสตร กําหนดใหเลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัส
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
GED3001
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดํารงอยูของมนุษยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหวางประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่สงผลกระทบตอ
ประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเปนประชาคมโลกและประชาคม
อาเซียน
GED3002

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
โครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ
เอกลักษณของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปญหาและแนวทางแกไข
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ปญหาความขัดแยงในสังคม การรับรูสิทธิหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GED3003
กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
Law and Society
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ กฎหมาย ความสัม พันธระหวางกฎหมาย ชีวิตและสังคม
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพงและในทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสังคม เชน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน เปนตน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรกําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัส
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
GED4001
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแกไขสถานการณการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศน สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

GED4002

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ คุณคาของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิด
แบบตางๆ เชน การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะหและการใชเหตุผล การคิด
สรางสรรค เปนตน เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสูบุคคล
อื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ
GED4003

คอมพิวเตอรกับชีวิต
Computer and life

3(2-2-5)
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บทบาท ความสําคัญของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตอชีวิตและสังคม
ปฏิบัติการและประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการแสวงหาความรูและสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรจ ากแหลง ขอมูลตางๆ ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ การเลือกใชสารสนเทศ โดยคํานึง ถึง
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต
2000105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารโดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธ ทั้ง
การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาหาความรู
และประสบการณจากการอาน การฟงสารตาง ๆ
อยางมีวจิ ารณญาณและสามารถนําเสนอความรูทไี่ ด
ตามขั้นตอนและรูปแบบของการเขียนรายงานและ
รูปแบบงานเขียนประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 3(3-0-6)
Information Study Skill
ความสําคัญ ของสารสนเทศ แหลง สารสนเทศ
เพื่อการศึกษาคนควาและแหลงสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู
สารสนเทศ การสืบ คน การรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห
สารสนเทศเพื่อนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการอางอิง
จริ ย ธรรมในการใช ส ารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึ ก ษา
คนควาดวยตนเอง

GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2000106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
Thai for Communication
English for Communication 1
ศึก ษาภาษาไทยในฐานะเปน เครื่ องมือ ในการ
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สื่อ สารโดยเน นกระบวนการทั ก ษะสั ม พั นธ ทั้ง หลั ก การ
ดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อการ ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ การฟ ง การพู ด การอ า นและ
สื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การทักทาย การ การเขียน ศึกษาหาความรูจากประสบการณจากการอาน
กลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูล การฟง สารตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสามารถนําเสนอ
และแนะนํา การสนทนา การแสดงความรูสึก การ ความรูที่ไดตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดวยการ
อานประกาศ โฆษณาที่ใชในชีวิตประจําวันการกรอก เขียนและการพูด
แบบฟอรมและการเขียนขอความงายๆ ฯลฯ รวมทั้ง
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
2000107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (3-0-6)
English for Communication 2
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี งาน
อดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ฯลฯ รวมทั้งการศึกษา
คนควาดวยตนเอง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basics English
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน
สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบทสนทนาได โดยใช
กลยุทธการฟงที่เหมาะสม เนนความสามารถในการใชภาษา
ในการติดตอสื่อสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใชภาษาอังกฤษในการเลา
เรื่อง และอธิบ ายเรื่องราวไดอยางถูกตองและเหมาะสม
สามารถอานและวิเคราะหโครงสรางประโยคที่ซับซอนได
สามารถใชกลยุทธการอานที่เหมาะสมในการทําความเขาใจ
เนื้อเรื่องและการสรุปใจความสําคัญ สามารถเขียนขอความ
สั้นๆ และสามารถใชพจนานุกรมประกอบการเขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช 3(3-0-6)
English for Application
เรี ย นรู ก ลวิ ธี ในการใชทั ก ษะทั้ ง 4 ด า นเพื่ อ
จุดประสงคเฉพาะในการเรียนรูวิชาการในศาสตรของตน
การสมัครงานและการทํางานในองคการ ดานการอานเนน
การสรุป ความ การวิเ คราะหและตีค วามจากสิ่ง ที่ อา น
ดานการเขียนเนนการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช
ขอมูลจากการคนควาจากแหลงอางอิง ที่เหมาะสม ดาน
การฟงเนนการสรุปความ และแปลความหมายจากสิ่ง ที่
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ได รั บ ฟ ง ด า นการพู ด เน น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจําวันได

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมมนุษยศาสตรใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต
1000101 การพัฒนาตน
3(2-2-5)

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตรเลือกเรียนอยางนอย 6
หนวยกิต ดังนี้ ใหเลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา
หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา
Self Development
GED2001 พุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและ
Buddhadasa Studies
สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม แนวทางการพัฒนา
ศึกษาคําสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู
ตนเอง การประยุกต ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการ
ของทานพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการ ในการใหศาสนิก
วิเคราะหตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ
เขาถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเปนที่สุดแหงศาสนาของตน
บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ รวมทั้งการ
ดูแลและการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต การทํ าความเข า ใจอั น ดีร ะหว างศาสนา การนํา เพื่ อ น
มนุษยใหออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกตคําสอน และ
ที่ดี การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการ
เขาใจตนเองและผูอื่น ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธ วิธีปฏิบัติตามทางของทานพุทธทาสสูการดํารงชีวิตที่สมถะ
เรียบงาย และพอเพียง
กับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000101 ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
ศึกษาความหมาย ขอบเขตเนื้อหาวิธีการ

GED2002 ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุมลัทธิปรัชญา
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
คิดทางปรัชญา ลักษณะสําคัญทีแ่ ตกตางกันระหวาง แนวทางในการดําเนินชีวิตและทํางานตามแนวปรัชญาและ
ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตกปญหา
ศาสนา โดยเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมี
จริยศาสตรที่เกี่ยวกับลักษณะของชีวิตที่ดีทมี่ นุษย
คุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการ
แสวงหา ตลอดจนมาตรฐานตางๆ ที่ใชการตัดสิน
ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยูรวมกับผูอื่น
ดีชั่ว ถูกผิด ควรไมควรของมนุษยและสามารถ
การเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
นําไปประยุกตใชในการแกปญหาชีวิตและสังคม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
2000102 สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา จากวิชาตอไปนี้
Aesthetic Appreciation
GED2003 การพัฒนาตน
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีและการแสดงออกทาง
Self Development
สุนทรียศาสตรที่เกี่ยวของกับอารยธรรมมนุษยโดยพิจารณา
พฤติกรรมมนุษย สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม
คุณคาของสุนทรียศาสตรจากการแสดงออกทางความงาม มนุษย ทฤษฎีท างจิตวิท ยาเพื่ อการวิเ คราะหตนเอง การ
ซึ่งอาจแสดงออกทางศิลปกรรมและศิลปการแสดงทั้งนี้ วิเคราะหตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งดานรางกาย จิตใจและ
เพื่อนําคุณคาทางสุนทรียศาสตรมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทักษะชีวิต การเปนผูนําและผูตามที่ดี การแกปญหาภายใน
กลุมและระหวางกลุม อยางสรางสรรค การรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมสวนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเอง
เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
GED2004 สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics
ความสัม พั นธ ร ะหวา งมนุษ ย กับ คุณ ค า และ
ความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
รับรูคุณคาและการสัม ผัส ความงามและการแสดงออกทาง
อารมณของมนุษย รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความ
งามในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย เชน ความงาม
ในด า นศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป ต ลอดจนความงามของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
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กลุมสังคมศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร กําหนดใหเรียน 6
หนวยกิต
2000103 วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการทางดานสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองของสังคมโลก สภาพปจจุบัน
ปญหาและแนวโนมของสังคมโลก ตลอดจนการปรับตัว
ของประเทศไทย ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครองเพื่อใหอยูรอดในสังคมโลก
2000104 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
Thai Culture and Society
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของ
สังคม โครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย เอกลักษณของสังคมไทย การรักษา
เสถียรภาพของสังคมไทย วัฒนธรรมไทยระดับชาติ
และระดับทองถิ่นที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาและการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาสังคม

กลุมสังคมศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
GED3001 วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดํ า รงอยู ข องมนุ ษ ย ภ ายใต ก ระแสการ
เปลี่ยนแปลงโลก สถานการณดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองระหวางประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่
สงผลกระทบตอประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัว
ของประเทศไทยในการเป น ประชาคมโลกและประชาคม
อาเซียน
GED3002 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
โครงสร า งและวิ วั ฒ นาการของสั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณของสังคมไทย
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒ นธรรม สภาพปญ หาและ
แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม การรับรูสิทธิหนาที่
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
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GED3003 กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
Law and Society
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ
ระหวางกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพงและ
ในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวล
กฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสังคม เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชน เปนตน

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)

27

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต
4000102 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6)
evelopment of Thinking
หลักการและกระบวนการคิดของ
มนุษย การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบตาง ๆ
การคิดเชิงวิเคราะหและผสมผสาน การคิดริเริ่ม
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา
การคิดทางการบริหารจัดการ การคิดเชิงกลยุทธ
การวางแผนงานและโครงการ ตรรกศาสตรและการ
ใชเหตุผลขอมูลขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการนําเสนอขอมูล
ความคาดหวังทางคณิตศาสตร กระบวนการ
ตัดสินใจ
4000104 คอมพิวเตอรกับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทสําคัญของ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตอชีวิตและ
สังคม การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรม
ประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู
และการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร
จากแหลงขอมูลตางๆ เชน อินเทอรเน็ต จดหมาย

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GED4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร การเปลี่ ยนแปลง
และความกา วหนา ทางวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึก ษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก ไ ขสถานการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดูแล
ตนเองตามสุขอนามั ย ทั้ง สุ ขภาพกาย และสุข ภาพจิต เพื่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สภาพแวดล อ ม สั ง คม การเมื อ ง และ
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ คุณคาของการคิด ที่มาและธรรมชาติของ
การคิด การพัฒ นาทัก ษะการคิดแบบตางๆ เชน การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะหและการใชเหตุผล
การคิดสรางสรรค เปนตน เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิด
และการตัด สินใจ การสื่อสารความคิดสู บุคคลอื่นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตอ)
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2549
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในการเรียนรู สังคมยุคขาวสาร
ขอมูล เพื่อการศึกษาคนควาสําหรับการทํารายงาน
การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา
4000105 คอมพิวเตอรประยุกต
3(2-2-5)
Applied Computer
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในศาสตรของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และสามารถนําไปประยุกตใช
ในระบบงานจริง
4000101 สิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Environment for Quality
of Life
ความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม
ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นการดําเนิน
กิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน
แบบยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GED4003 คอมพิวเตอรกับชีวิต
3(2-2-5)
Computer and life
บทบาท ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต อ ชี วิ ต และสั ง คม ปฏิ บั ติ ก ารและ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรเ พื่อการแสวงหาความรูและสื่อสาร
ขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากแหลงขอมูลตางๆ ได
อยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การเลื อกใช ส ารสนเทศ โดยคํ านึ ง ถึ ง
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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