คํานํา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เลมนี้
ไดพัฒ นามาจาก หมวดวิชาศึก ษาทั่วไป มหาวิท ยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2559
เพื่อมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน และความทันสมัย รวมทั้งพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานการอุดมศึกษา
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน มีคุณลักษณะคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ และดานการวิเคราะห
เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อใหผูเ รียนเปนผู ที่มี ความสมบูร ณ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู จริยธรรมและคุณธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข ลักษณะวิชามีลักษณะจําแนกเปนรายวิชา ผสมผสานเนื้อหาวิชาตามศาสตรตางๆ
โดยไมเจาะจงเฉพาะ เนื้อหาวิชาศาสตรใดศาสตรหนึ่ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการผูจัดทําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไดรวมกันประสานงาน ใหการจัดทํา
หลักสูตรเลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรเลมนี้จะเปนสวนหนึ่ง ที่ทําให
การพัฒ นาหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปและการบริห ารหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป เปนไปตามเจตนารมณ
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

สารบัญ
หนา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อหลักสูตร........................................................................................................................
หนวยงานที่รับผิดชอบ.......................................................................................................
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.....................................
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.................................................................
กําหนดการเปดสอน..........................................................................................................
อาจารยผสู อน....................................................................................................................
นักศึกษา............................................................................................................................
องคประกอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป...................................................................................
การพัฒนาผลการเรียนรูหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป....................................................
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา
ตารางแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู  จ าก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา.........................................................................................
ตารางผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 ดาน.............................................................
ภาคผนวก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง การกําหนดรหัสวิชา......................................
ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562..................................................................................................

1
1
1
4
5
5
5
5
23
26
28
37
44
45

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
General Education Program, Roi Et Rajabhat University

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญา
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุ ผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
ความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะจําแนกเปนรายวิชา และมีลักษณะบูรณาการ
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสัดสวนที่เ หมาะสม เพื่อใหบ รรลุตามวัตถุป ระสงค และปรัชญา
การจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.2 ความสําคัญ
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดพิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปดสอนอยูเดิมตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมา พบวามีหลายสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม
สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของทั้ง ความตองการของผูเรียนและ
ผลการเรียนที่ สกอ. กําหนด อีกทั้งยังมีเนื้อหาซ้ําซอนกันในบางรายวิชา และที่สําคัญโครงสรางของ
หลักสูตรยังไมไดมุงสงเสริมการสรางบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร
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สํ านั ก วิ ชาการและประมวลผล ได ร วมมื อกั บ คณะต างๆ ที่ จั ดการเรี ยนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมุ ง สร า งนั ก ศึ ก ษาให มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ของนั ก ศึ ก ษาที ่พึง ประสงคต ามผลการเรีย นรู ข องหมวดวิช าศึก ษาทั ่ว ไป สอดคลอ งกับ
เปาหมายของประเทศ สงเสริมการสรางบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีทักษะ
ที่จําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ตองมีอ งคค วามรูพื้น ฐานที่จํา เปน ตามยุค มีทัก ษะ
การเรีย นรูแ ละนวัต กรรม มีทัก ษะชีวิต และการทํางาน ทักษะการสื่อสารดวยภาษาสากล และ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอยาง
ภาคภูมิ
เพื่อ ใหบ รรลุต ามเป า หมายขา งตน สํา นัก วิช าการและประมวลผลจึง ไดกํา หนด
กรอบการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไว 3 ประการ ดังนี้
1) ปรับปรุงโครงสรางรายวิชาใหสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน และอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2) ปรับปรุงเปาประสงคและขอบเขตของแตละรายวิชาใหสอดคลองกับความหมายและ
ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชาใหเชื่อมโยง สงเสริม หรือบูรณาการกัน
โดยไมใหเกิดความซ้ําซอนกันครอบคลุม
โดยจัดใหมีกระบวนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางเปนระบบ ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการกลั่นกรองเปนลําดับ และเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
หรือพัฒนารายวิชาตางๆรวมกัน โดยกําหนดความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนกรอบแนวคิดหลัก
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไว ดังนี้
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป ห มายถึ ง หม วดวิ ช าที ่ เ ส ริ ม สร า งความเป น มนุ ษ ย
ที่ ส มบู ร ณ มีความรูรอบรูกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อ ง ดํา เนิน ชีวิต
อยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก
และกําหนดผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 ประการ ใหสอดคลองและครอบคลุม
ผลการเรี ย นตามกรอบแนวคิ ด หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ส อดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่เสนอโดยเครือขายการศึกษาทั่วไป ดังนี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
หมายถึง มี ค วามรู ค วามเข าใจในความหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ชัด เจนของหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสามารถประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ นํา ไปสู ก ารพึ่ ง พาตนเอง และ
ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น สามารถแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง
เปนแบบอยางที่ดีได สามารถอธิบายถึงคุณคาและความสําคัญของเอกลักษณที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะ
ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การใช ภ าษา การแต ง กาย และกิ ริ ย ามารยาทอั น ดี ง าม รวมทั้ ง คุ ณ ธรรม
ความกตั ญ ู ก ตเวที มี ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น ตองการอนุรักษและสืบทอดใหคงอยู
สืบไป
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2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ
หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับที่มา แนวคิดองคความรูของศาสตรหลักสากล
อันนําไปสูความเขาใจธรรมชาติ และปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล
3) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
หมายถึง มีความรูความเขาใจในตนเอง มนุษยในฐานะปจเจก สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
เคารพและเห็นคุณคาของความเหมือนและความแตกตางของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งสามารถอยูรวมกันได
อยางสอดคลองเมือ่ อยูในสภาวะแหงดุลยภาพที่ยอมรับไดของหุนสวนนั้นๆ
4) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
หมายถึง ทัก ษะสําคัญ ของการเรียนรูตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมิน
ตนเองและกําหนดเปาหมายที่ตองการพัฒนา ซึ่งอาจเปนการเรียนรูเพื่อรู เรียนรูเพื่อทําได เรียนรูเพื่ออยู
รวมกันกั บ บุ ค คลอื่ น และเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ ความเฉลี ย วฉลาด ความ
อ อ นไหว ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ (Learning to be) สวนความสามารถที่จะชวยให
บรรลุเปาหมาย คือ ทัก ษะการวางแผนและดําเนิ นการแสวงหาขอมูล ความรูจ ากแหลง วิธีก ารที่
หลากหลาย ทั้งในและนอกระบบสถาบันการศึกษา
5) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
หมายถึง สามารถคิ ดเชื่อ งโยงความสัม พั นธ ของสิ่ ง ต างๆ ในเชิ ง เหตุ ผ ล รวมทั้ ง
เชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการวิเคราะห สังเคราะห แสดงการ
ประเมินขอมูลเพื่อใหเห็นความนาเชื่อถือและใหขอสรุปอันจะนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม
สามารถศึกษาปญหาที่มีความซับซอนและสามารถใหแนวทางแกปญหาที่สรางสรรคได สามารถใชทักษะ
การคิดพัฒนาตนเองอยางเปนขั้นตอน เปนเหตุเปนผล พิจารณาดวยใจใครครวญตามหลักความจริง
ความดี และความงามจนเกิดปญญาสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตนเอง
6) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
การมีจิตอาสา คือ การมีความเอาใจใส กระตือรือรนที่จ ะเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาแกปญหาสวนรวม/ชุมชน/สังคม ซึ่งแสดงออกในรูป แบบของการกระทําที่มุง ประโยชนสุข
แกผูอื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจ เจตนาดี และเปนไปตามความเหมาะสมและสมัครใจของตนโดยไมมี
การบังคับ
สํานึกสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นคุณคาของ
การแบงปน ดูแล เอาใจใส รักษาสมบัติตางๆ ที่เปนของสวนรวม และไมนํามาเปนของสวนตน
การเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก คือ การที่บุคคลสามารถเปนที่
พึ่งของตนเองและของสั ง คมไทยและสั ง คมโลกได ใฝ รู มี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกล เข า ใจและ
ยอมรั บ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการตางๆ พรอมปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตาม
สถานภาพและบทบาททางสังคม ณ เวลานั้นดวยความกลาหาญ บนพื้นฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ
รวมทั้งเขาใจ ยอมรับ และตระหนัก ในคุณคาและความเทา เทียมในศัก ดิ์ศรีของความเปนมนุษ ย
และวัฒนธรรมที่แตกตาง พรอมปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ยุติธรรม และเสมอภาค
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7) มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี
สามารถบู ร ณาการองค ค วามรู ต า งๆ และมี ทั ก ษะในการนํา ไปประยุ ก ต ใ ช
ในการดํา เนิ น ชีวิตประจําวัน ไดแก การรักษาสุขภาพรางกาย การกิน การอยู พักผอน ออกกําลังกาย
อารมณ จิตใจ และดานการทํางาน การประกอบการ เศรษฐกิจ สังคม สามารถดํารงตนอยูในสังคมได
เปนอยางดี
8) ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม
สามารถใชเ ทคโนโลยีห รือวิท ยาการสมัยใหมไดอยางเหมาะสมในการดําเนินชีวิต
สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาป ญ ญาความรู ด า นต า งๆ และเพื่ อการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สืบคนขอมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอคนพบไดอยางเหมาะสม
และซื่อสัตย
9) ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
สามารถสื่อสารไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ ทั้ง ในการพูด การฟง การอาน การเขียน
และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันไป
3.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2) เพื่อมุง พัฒ นาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่ก วางไกล และ
เขาใจธรรมชาติ
3) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
4) เพื่อมุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีทัก ษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง
5) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
6) เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นมี จิ ต อาสาและสํา นึ ก สาธารณะ เป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค า
ของสังคมไทยและสังคมโลก
7) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตดํารงตนในสัง คม
ไดเปนอยางดี
8) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทา
ทันและเหมาะสม
9) เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
4. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึก ษาทั่วไปมีเ จตนารมณเ พื่อเสริม สรางความเปนมนุษยที่ส มบูร ณ โดยใหนัก ศึกษา
ไดเ รียนรูร ายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซึ้ง และสามารถติดตามความกาวหนา ในสาขาวิช านั้น
ไดดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ ง กํา หนดให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในลั ก ษณะจํา แนกเป น รายวิ ช าหรื อ
ลัก ษณบูร ณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม สาระของกลุม วิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบ รรลุ
วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
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5. กําหนดการเปดสอน
เปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
6. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จากทุกคณะและอาจารยพเิ ศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
7. นักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปตามหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปนี้ ไดแก
นักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
8. องคประกอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
8.2 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไว ในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
กลุม วิชา
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่เปดสอน
(รายวิชา)
8
8
14
8

จํานวนรายวิชาที่ตองเรียน
ตองเลือกเรียนใหครบ
ทุกกลุมวิชา อยางนอย
กลุมวิชาละ 1 รายวิชา
หรือ อยางนอย
กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต

38

หมายเหตุ ตองเลือกเรียนใหครบทุกกลุมวิชาอยางนอยกลุมละ 1 รายวิชา
และ/หรือ อยางนอย 3 หนวยกิต
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8.3 คําอธิบายระบบรหัสวิชา
เพื่อใหการกําหนดรหัสวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํา นาจตามความในมาตรา 31 แหง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ รอ ยเอ็ด พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงกําหนดรหัสวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1) ใหใชตัวอักษร GEN (General Education Program) ขึ้นตน
2) ตามดวยตัวเลขที่กําหนดกลุมวิชา
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
3) ตามดวยตัวเลขที่เปนลําดับรายวิชาในแตละกลุม
8.4 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
โดยใหนัก ศึก ษาเลือกเรียนใหครบทั้ง 4 กลุม วิชา อยางนอยกลุม วิช าละ 1 รายวิช า และ/หรือ
อยางนอย 3 หนวยกิต ซึ่งตองมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทั้งนี้
แตละกลุมวิชาประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้
8.4.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
วัตถุประสงค
มุงพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะในการใช ภ าษาไทย และภาษาต า งประเทศ
ในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อเปนเครื่องมือในการศึก ษาในระดับ อุดมศึก ษา
ตลอดจนสามารถใช ภ าษาในการสื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมประกอบด ว ย
รายวิชาดัง ตอไปนี้และรายวิชาอื่นๆ ที่จ ะเปดเพิ่ม เติม ภายหลัง โดยใหเ ปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
Japanese for Beginners
ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners

GEN1103
GEN1104
GEN1105
GEN1106
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หนวยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1107

ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professional Communication

GEN1108
GEN1109

หนวยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

8.4.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาผูเรียนเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตลอดจนมีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี ประกอบดวยรายวิชา
ดังตอไปนี้และรายวิชาอื่นๆ ที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN2104

สุนทรียภาพ
Aesthetics
จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
ทักษะชีวิต
Life Skills
ทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
Information Literacy Skill for Learning in
21st Century
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and
Occupations
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
ในที่สาธารณะ
Personality Development and Art in
Public Communication
การเตรียมเขาสูวิชาชีพ
Introduction to Profession
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Progress

GEN2105
GEN2106
GEN2107

GEN2108
GEN2109

GEN2110
GEN2111

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

1(0-2-2)
3(2-2-5)
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8.4.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
วัตถุประสงค
มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ชีวิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ และรายวิชาอื่นๆ ที่จะเปด
เพิ่ม เติม ภายหลัง โดยใหเ ปนไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยประกอบดวย
รายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN3101

สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Citizenship and Social Responsibility
รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
สภาพแวดลอมในพลวัตรของชีวิต
Life Dynamics in Environment
การจัดการสํานักงานสมัยใหม
Modern Office Management
ผูประกอบการสมัยใหม
Modern Entrepreneur
ทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skills for Undergraduate Students
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
การพยากรณทางสังคม
Social Forecasting
ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริม
Thai Wisdom and Complementary
Therapy
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws and Professional Ethics

GEN3102
GEN3103
GEN3104
GEN3105
GEN3106
GEN3107
GEN3108
GEN3109
GEN3110
GEN3111
GEN3112
GEN3113
GEN3114

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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8.4.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
มุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโ ลกทัศนที่ก วางไกล และ
เขาใจธรรมชาติมีทัก ษะการคิดอยางมี วิจ ารณญาณ และทัก ษะการคิดแบบมีสวนรวม ตลอดจน
มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดีและสามารถใชเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้และรายวิชาอื่นๆ
ที่ จ ะเป ด เพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง โดยให เ ป น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
โดยประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN4101

การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Science and Environment for Quality of Life
ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
Logical Thinking
การเกษตรกับคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Agriculture and Quality of Life
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
Sustainable Agricultural Resources and
Environment Management
เกษตรวิถีไทย
3(2-2-5)
Thai Lives Agriculture

GEN4106
GEN4107
GEN4108
GEN4109
GEN4110
GEN4111

GEN4112

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
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8.5 คําอธิบายรายวิชา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
English for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตนดานการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพท
โครงสรางประโยค ไวยากรณพื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทายและการกลาวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่ง ของ การพูดคุยเกี่ยวกับ ครอบครัว กิจวัตรประจําวัน และกิจ กรรมในวันหยุด
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณตางๆ
Development of basic English language skills: listening, speaking,
reading and writing; basic vocabulary, sentence structure, basic
grammar, pronunciation and basic conversation in daily-life: greetings
and saying goodbye, time telling, selling and buying things, talking
about family, daily routine, and vacation, asking for direction, and
describing people

GEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
English for International Communication
พัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษดา นการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับ ที่
สูงขึ้น การใชภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคในการสื่อสารในบริบทสังคมตางๆ เชน
การแนะนําสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต
การตอบรับและปฏิเสธคําเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน
Development of English language skills: listening, speaking,
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places,
giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and
rejecting invitations, and writing a resume

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
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รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1104

ภาษาญี่ปนุ พื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ  น ด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ  น
อยางบูรณาการ ศึกษาคําศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝกสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ไดแก การทัก ทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อ ของ
ฝก การอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได
Development of Integrated Japanese language skills : listening,
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and grammar,
conversation practices in daily life including greetings, self-introduction,
time telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing
and answering questions, and writing simple sentences

GEN1105

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาจีนดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณาการ
การสนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแกการทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ
และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหาขอความสั้นๆ
การอานเพื่อสรุปและตอบคําถาม
Development of Integrated Chinese language skills: listening,
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of
reading short messages, summarizing and answering questions

GEN1106

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม
อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยค งายๆ
Development of Integrated Vietnamese language skills: listening,
speaking, reading and written; basic grammar and sentence patterns;
basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time telling,
shopping, reading short messages, summarizing and answering questions;
practices of writing simple sentences

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
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รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1107

ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาลาวด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาลาว
อย า งบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการอาน
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน ประโยคงายๆ
Development of Integrated Lao language skills: listening, speaking,
reading and writing; basic sentences and grammar, conversation in daily
life including greetings, selt-introduction, time telling, shopping; practices
of reading short messages, summarizing and answering questions, and
in writing simple sentences

GEN1108

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ประวัติ ความสําคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียน เสริมทักษะการใชภาษาไทย รวมถึงการแกไขปญหา
ในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
History; importance of Thai language; development of Thai
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills
of Thai usage including appropriate communication solutions

GEN1109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Communication
พัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน ในที่ทํางาน
และทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพตางๆ
Development of English skills: listening, speaking, reading, and
writing in a workplace; English language skills in communication and
coordination in various professional contexts

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN2104

สุนทรียภาพ
3(2-2-5)
Aesthetics
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธระหวางสุนทรียภาพกับ
การเห็น การฟง และการเคลื่อนไหว สุนทรียภาพทางดานวัฒนธรรม องคประกอบ
ของสื่ อ และการออกแบบกิจ กรรมต า งๆ ทางด า นศิล ปะ ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป
การวิ จ ารณ ค วามงามในเชิ ง สุ น ทรี ย ภาพและการนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช
ในการดําเนินชีวิต
Meaning and philosophy of aesthetics; relation between aesthetic
and visualization, hearing and movement; aesthetic of cultures; elements
of materials and activity designs focusing on arts, music and dramatic arts;
beauty of aesthetics criticism; application of knowledge of aesthetics to
living

GEN2105

จริยธรรมกับชีวิต
3(2-2-5)
Morality and Life
ความหมาย คุณ คา ความจริง และเปา หมายของชีว ิต ปรัช ญา และ
แนวคิด ในการดํา เนิน ชีวิต ความหมายของจริย ธรรม การพัฒ นาจริย ธรรม
การพัฒ นาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมในตนเอง การดําเนิ นชี วิ ตอยู รวมกันในสั ง คม
การแกไขปญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of
living; definition of ethics; ethical development, development of
self-morality and ethics; living together in society; solving life problems
using religious principles

GEN2106

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ทั ก ษะการดํ าเนิ นชี วิ ตในสั ง คมป จ จุ บั น โดยอาศั ยพื้ นฐานทางจิ ตวิ ท ยา
การเขา ใจตนเองและผูอื่น การพัฒ นาบุค ลิก ภาพ การสื่อ สารและการสรา ง
มนุษยสัมพันธ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแกปญ หาและการคิด อยางมี
วิจารณญาณ
Life skills for living in the current society using basics of psychology;
understanding self and others; personal development; communication
and building human relationships; thinking processes; processes of
problem solving and critical thinking
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ชื่อ

GEN2107

ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Information Literacy Skill for Learning in 21 Century
ความสําคัญของสารสนเทศและทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 แหลงสารสนเทศทั้ง แหลง สารสนเทศสถาบัน เชน หองสมุด
แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต เชน เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม
(Union Catalog) ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) และเครื่องมือสืบคน
ในอินเทอรเน็ต การประเมิน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอางอิง การใชและเผยแพรสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
Importance of information and information literacy skills for
learning in 21st Century; information sources including institute sources
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC,
Union Catalog, online database and other internet search engines;
evaluation, analysis and synthesis of information; information arrangement;
citation and references; using and distributing information ethically and
legally

GEN2108

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
ความหมายและความสําคัญ ของทัก ษะในศตวรรษที่ 21 การรูเ ทา ทัน
การเปลี่ ย นแปลงตามบริ บ ทสั ง คมโลก การสื บ ค น วิเ คราะหแนวคิดที่เ กี่ยวกับ
ทัก ษะ 5Cs โดยบูรณาการเพื่อใชพัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ
Meaning and importance of 21st Century Skills; keeping up with
change based on world social context; searching, analyzing concepts
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and careers
in the 21st Century effectively
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ชื่อ

GEN2109

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Personality Development and Art in Public Communication
แนวคิด บุคลิกภาพ และองคประกอบที่ทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพที่ตางกัน
การปรับ พฤติกรรมและการควบคุม อารมณ การสงเสริมมนุษยสัมพันธ ในองคก ร
มรรยาทสังคม หลักการใชภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแกปญหา
เฉพาะหนา เทคนิคการสรางโครงเรื่องที่ดี การฝกปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อนําเสนอ
ในที่สาธารณะ
Concepts, personality and elements of personality affecting
individual differences; behavioral training and impulse control; enhancing
interpersonal relation in organizations; social etiquette; principles of
language usage and social communication; arts of improvisation;
techniques in creating plots; practice in public presentation

GEN2110

การเตรียมเขาสูวิชาชีพ
1(0-2-2)
Introduction to Profession
ฝกทักษะการสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง การจัดการความเครียดของ
ตนเอง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและการนําเสนอผลงาน การสราง
สัม พันธภาพกับ ผูรับ บริก ารและสมาชิก ในครอบครัว รวมทั้ง การปฏิ สัม พันธกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practice skills of self awareness; self-stress management; using
information technology in searching and presenting; developing
interpersonal relation with clients, family members and health teams
based on nursing code of ethics

GEN2111

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Meditation for Life Progress
ความหมาย วัตถุประสงค ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชนและการวัดผลของสมาธิ
สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย ลักษณะ ขั้นตอน และประโยชนของ
ฌานและญาณ สิ่งควรรูเรื่องวิปสสนา การนําสมาธิไปใชในการพัฒนาชีวิต
Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and
evaluations of meditation; meditation and sublimation development
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful meditation;
application of meditation for life development
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GEN3101

สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ภ ายใต ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสัง คมโลก ที่สง ผลกระทบตอประชากรโลกและประเทศไทย
การปรับตัวของไทยในการเปนประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปญหา
และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน
Ways of human living under global changes in the areas of
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of changes
in a global society impacting the worlds’ population and Thai people;
adaptation of Thailand in the international community and the ASEAN
community; problems and trends of changes in Thailand as a result of
globalization and the formation of the ASEAN community

GEN3102

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องคกรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพงและทางอาญา
Principles of public and private law; legal organizations related
to civil and criminal procedures

GEN3103

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตรพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณสําคัญทางการเมือง แนวโนมบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย
History and development of Thai politics and government; political
institutions and important political events; trends in the context of Thai
politics and government
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ชื่อ

GEN3104

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0-6)
Citizenship and Social Responsibility
หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ตื่นตัว
ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยและให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ตลอดจนปลู ก ฝ ง
จิ ต สํา นึ ก บทบาท และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการเปนสมาชิกที่ดีในสังคม
ในฐานะพลเมืองโลก
Basic principles of democracy; human rights; legal state and rule
of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-development
to be active citizens in a democratic society with social responsibility;
building social consciousness and awareness of one’s role and duties
as a good global citizen

GEN3105

รอยเอ็ดศึกษา
3(3-0-6)
Roi Et Studies
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม
และเศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม การดํา เนิ น ชี วิ ต คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม
ภูมิปญ ญา วรรณกรรม ศิล ปะ บุคคลสําคัญ พระเจาอยูหัวกับ จังหวัดรอยเอ็ด
Geography of Roi Et province; historical development; society
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom;
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province

GEN3106

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
The King’s Wisdom for Local Development
พระราชประวั ติ แนวคิ ด ปรั ช ญา พระราชกรณี ย กิ จ โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักการทรงงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; application
of the King’s Working Principles for sustainable development; application
of the principles for local development
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ชื่อ

GEN3107

สภาพแวดลอมในพลวัตของชีวิต
3(2-2-5)
Life Dynamics in Environment
แนวคิด สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลตอมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทตางๆ เพื่อปรับตัวใหเทา
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก สํานึกและเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic
and global society influencing humankind; integration of different contexts
for adjustment under current changes; awareness and consciousness
in human value

GEN3108

การจัดการสํานักงานสมัยใหม
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิดองคการและสํานักงานทันสมัย ลักษณะและความสําคัญของการจัดการ
สํานักงานสมัยใหม ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การสื่อสารที่จําเปนสําหรับ สํานั ก งานและระหว างสํานัก งาน การใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการสํานักงาน
Concepts of modern organization and office; characteristics and
importance of modern office management; operational study; tools for
increasing efficiency of management; necessary communication in and
among offices; use of information technology in office management

GEN3109

ผูประกอบการสมัยใหม
3(2-2-5)
Modern Entrepreneur
แนวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ ยุ ค โลกาภิ วั ต น บทบาทและความสํ า คั ญ ของ
การบริหารยุคใหม องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสําหรับ
การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
Concepts of business administration in globalization era; roles and
importance of modern business administration; business plan elements
entrepreneur; and writing business plan; competency preparation
for being an business feasibility analysis; risk management
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ชื่อ

GEN3110

ทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
3(2-2-5)
Life Skills for Undergraduate Students
แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ ยวกับ อารมณ บุค ลิก ภาพ แรงจูง ใจ การเรี ยนรู
เจตคติ การเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ การใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น ทักษะการจัดการปญหาเพื่อใชในการดําเนินชีวิตและการปรับตัวตอสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย
Concepts and theories on emotion, personality, motivation,
learning, attitude, self-understanding, understanding others, relationship
establishment, living with others, problem solving skill for the daily
living and self-adjustment in the dynamic of university circumstances

GEN3111

การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
ความหมายและความสําคั ญ ของการรูเ ทา ทั นสื่อ แนวคิดและหลัก การ
เกี่ยวกับการสื่อสาร การเขาถึง เปดรับ ตีความ และใชประโยชนขอมูลขาวสารจาก
สื่อประเภทตางๆ อิทธิพลของขอมูลขาวสารจากสื่อที่มีตอชีวิตประจําวัน คานิยม
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม
Meaning and importance of media literacy; concepts and principles
about communication; accessing, exposure, interpreting and using
information from various kinds of media; influences of information on
daily life; values laws and social culture

GEN3112

การพยากรณทางสังคม
3(2-2-5)
Social Forecasting
หลักการ ความหมาย และความสําคัญของการพยากรณทางสังคม ทรัพยากร
ในการเขาถึง การพยากรณท างสัง คม และการฝก ปฏิบัติก ารพยากรณทางสังคม
วิเ คราะหก รณีศึก ษาสถานการณตางๆ ที่เ กิดขึ้น ในสัง คมโลก สามารถปรับ ตัว
ตอ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กําลังเกิดขึ้นและอนาคต
Principles, meaning and the importance of social forecasting;
resources to access social forecasting and social forecasting practice;
analyzing case studies in various situations occurring in world community
for adaptation in a changing society and future
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GEN3113

ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริม
2(1-2-3)
Thai Wisdom and Complementary Therapy
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับ ภูมิปญ ญาไทยดานสุขภาพและ
การบําบัดเสริมที่ใชในการพยาบาล ภูมิปญญาไทยและการแพทยเพื่อการผอนคลาย
การแพทยแผนจีน ดนตรีบําบัด สมาธิบําบัด สะกดจิตบําบัดและการสรางจินตภาพ
อาหารและการออกําลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบําบัดดวยภูมิปญญา
ไทยและการบําบัดเสริมที่เหมาะสม
Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai medicine;
herbs use in primary health care; herbal steam, herbal compress and
Thai massage for relaxation; traditional Chinese medicine; music therapy;
therapeutic meditation; hypnotherapy and guide imagery; food and
exercise for health; complementary therapy selecting guideline

GEN3114

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Laws and Professional Ethics
แนวคิด หลัก การและความสําคัญ ของกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบัง คับ
ประกาศ คําสั่งและวิธปี ฏิบัติตางๆ ที่ใชเปนบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตยสุจ ริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ
ความประพฤติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ การมี จิ ต สํา นึ ก สาธารณะและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
Concepts, principles and importance of ministerial regulations,
rules, regulation, notification and practical methods based on norms of
profession; good governance principles and integrity; morality and ethics
of the profession; code of professional ethic behaviors; public awareness
and social responsibility

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยกิต(ท-ป-อ)

21
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN4101

การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความหมาย ความรูเบื้องตน และนโยบายสาธารณะในการสงเสริมสุขภาพ
ประเภท หลักการ และประโยชนของการออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ ประเภทตางๆ
Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion;
types, principles and benefits of exercises and recreational activities for
health; activities design and management; practices of different types
of exercises and recreational activities for health

GEN4106

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Science and Environment for Quality of life
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต การนําความรูทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข
Fundamental of environment for science and quality of life;
impacts of scientific and technological development on ecosystem,
natural resources, and conservation; application of science to improve
sustainable life quality

GEN4107

ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมตอการ
ดําเนินชีวิตและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวโนม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
เพื่อการดําเนินชีวิต และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน
Meaning and concepts of modern technology; roles of modern
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and
impact of information technology in the future; application of modern
technology in daily life and in local community development
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รหัสวิชา

ชื่อ

GEN4108

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย ขอมูล ขาวสาร การนํา เสนอ
ขอมูล และการวิเ คราะหขอ มูล เบื้อ งตน การเทีย บบัญญัติไตรยางศ และรอยละ
ความนาจะเปน ตรรกศาสตร และการใชเหตุผล ลําดับและอนุกรม
Principles and processes of human thinking; information and
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary probability;
logic and reasoning; order and series

GEN4109

การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
Logical Thinking
การดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล
การให เ งื่ อ นไขเชิ ง ภาษา เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ และแบบรู ป การวิ เ คราะห แ นวทาง
การแกปญ หาและ การเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม วิเ คราะหและอธิบ าย
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลได
Number operations; proportions; percentages; problems solving;
reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic and
pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate
approaches; analyzing and explaining information in today's global and
making decisions based on data

GEN4110

การเกษตรกับคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Agriculture and Quality of Life
ความสํ าคั ญ ของภาคการเกษตรกั บ การดํา รงชีวิ ตของมนุ ษย การผลิ ต
ทางการเกษตรอยางยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสรางโอกาสและเพิ่มรายไดจากการเกษตร
Importance of agricultural sector to human life; sustainable
agricultural production; selection of agricultural products for safe
consumption; herbs and health care; building opportunities and
increasing income from agriculture
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รหัสวิชา

ชื่อ

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GEN4111

การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3(2-2-5)
Sustainable Agricultural Resources and Environment
Management
ความสําคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม หลักการจัดการพื้นที่
และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน การเกษตรที่เปนมิตร
กับ สิ่ง แวดลอ ม การจัด การของเสีย ทางการเกษตร กฎหมายที่เ กี่ย วขอ งกับ
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
Importance of agricultural resources and environment; principles
of agricultural resources management; sustainable agriculture system;
eco-friendly agricultural practices; agricultural wastes management;
related laws in agricultural resources and environment management

GEN4112

เกษตรวิถีไทย
3(2-2-5)
Thai Lives Agriculture
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาทองถิ่น
ดาน การเกษตร การเกษตรในปจจุบัน การใชประโยชนจากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร
Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products and
residues

9. การพัฒนาผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตยสุจริต
2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
3) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เคารพกติ ก าขององค ก รและสั ง คม ยึ ด มั่ น
ในหลั ก ประชาธิ ป ไตย
4) มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อมนุษยและสังคม มีน้ําใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ไดพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
2) เนนการเรียนรูในกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติในสถานการณจ ริง โดยนํา
สิ่งที่เรียนรูในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
3) เรียนรูและฝกจากกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหนักศึกษาฝกแกปญหา
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9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสรางผลงานที่เปนความรูความสามารถของ
ตนเองโดยไมแอบอางหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
9.2 ความรู
9.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจ ไดแก ความรูพื้นฐานดานสุขภาพ
อาหาร อารมณ การออกกําลังกาย การพักผอน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ
2) มีความรูความเขาใจพื้นฐานดานกายภาพ ไดแก ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตรทางกายภาพของโลก และจักรวาล
3) มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม ไดแก ความรูพื้นฐานดานกฎหมาย
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การเมือง การปกครอง
4) มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งดานภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก
9.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุม
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเนนหลักทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ
และจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาดานตางๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหรือโครงการ
5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวของ
9.3 ทักษะทางปญญา
9.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี
2) สามารถคนหาขอมูล/หลักฐาน รวบรวมขอมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ขอมูลไดอยางนาเชื่อถือ
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3) มีทักษะการคิดอยางเปนองครวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห และ
บูรณาการความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนระบบ มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
4) มีทักษะในการทํางาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ไดอยางดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1) การวิเคราะหและนํามาสูการอภิปรายกลุม
2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากสภาพจริง
3) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางทางปญญา
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุมและผลงานกลุม การทดสอบโดยใชการสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบมีการวิเคราะหแนวคิด
9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
9.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจตนเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2) มีวินัยในตนเอง มีความรับ ผิดชอบตอตนเอง มีความรับ ผิด ชอบตอ หนา ที่
รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
3) มีทั ก ษะการเรี ย นรู ข า มวั ฒ นธรรม ยอมรั บ ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) กลยุทธการสอนที่เนนการสรางสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรีย น ผูเ รียนกับ
ผูสอน ผูเรียนกับบุคคลอื่นที่มีสวนรวมสนับสนุน และผูเรียนกับผูที่รวมทํางาน
2) กลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่นเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผูนํา ผูตามที่ดี
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกรและบุคคลทั่วไป
9.4.3 กลยุท ธการประเมิ นผลการเรีย นรูดา นทักษะความสั มพันธ ระหวา งบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผูนํา ผูตามจากสถานการณการเรียน
การสอนที่กําหนดใหทํา
3) ประเมินความสามารถในการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
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9.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 ผลการเรีย นรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันในการแกปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จําเปนได
9.5.2 กลยุทธ การสอนที่ใชพัฒนาการเรีย นรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
1) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ
2) จั ด ประสบการณ ใ ห ผู เ รี ย นได ใ ช ก ารสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟ ง การเขียน
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และบุคคลอื่น
3) จัดประสบการณใหนักศึกษาไดเรียนรู ในสถานการณที่ตองใชการวิเคราะหขอมูล
และสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสม
9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประเมินเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรูหรือ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
3) ประเมินจากการวิเคราะหขอมูลการทํารายงานและกิจกรรมในหองเรียน
10. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
10.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
10.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตยสุจริต
2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
3) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เคารพกติ ก าขององค ก รและสั ง คม ยึ ด มั่ น
ในหลัก ประชาธิป ไตย
4) มีจิตสํานึกทีด่ ีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ําใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
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10.1.2 ความรู
1) มีความรูเ กี่ยวกับ ตนเองทั้ง ดานรางกายและจิตใจ ไดแก ความรูพื้นฐาน
ดานสุขภาพ อาหาร อารมณ การออกกําลังกาย การพักผอน และการพัฒ นาตนเองเพื่อยกระดับ
จิตวิญญาณ
2) มีความรูความเขาใจพื้นฐานดานกายภาพ ไดแก ดานวิท ยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตรทางกายภาพของโลก และจักรวาล
3) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการอยู ร ว มกั น ในสั ง คม ได แ ก ความรู พื้ น ฐาน
ดานกฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การเมือง การปกครอง
4) มี ค วามรอบรู ส ากลที่ จํา เป น ทั้ ง ด า นภาษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ทั้ ง ในประเทศ อาเซียนและโลก
10.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี
2) สามารถค น หาข อ มู ล /หลั ก ฐาน รวบรวมข อ มู ล แปลความหมาย ลง
ความเห็นและสื่อความหมาย ขอมูลไดอยางนาเชื่อถือ
3) มีทักษะการคิดอยางเปนองครวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห และ
บูรณาการความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนระบบ มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
4) มีทักษะในการทํางาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติง านใหสําเร็จ
ลุลวงไดอยางดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
10.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) เขาใจตนเองและผูอ ื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความรับ ผิดชอบตอหนาที่
รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
3) มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒ นธรรม ยอมรับ ความแตกตางระหวางบุคคล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
10.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันในการแกปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จําเปนได
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1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International
Communication
GEN1104 ภาษาญี่ปนุ พื้นฐาน
Japanese for Beginners




























4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ไดอยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ
3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย


























4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ไดและใชภาษาตางประเทศอื่น ที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอย างสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและ
บูรณาการความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอ ยางเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น
และสื่อความหมายขอมูลไดอ ยางเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

 ความรับผิดชอบหลัก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

11. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และ
สื่อความหมายขอมูลไดอย างเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professional
Communication
2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (ตอ)
4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได
อยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช

รายวิชา
3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและ
บูรณาการความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอ ยางเปนระบบ

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได
อยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช











































































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย





2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

2. ความรู

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและ
บูรณาการความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอ ยางเปนระบบ

GEN2104 สุนทรียภาพ
Aesthetics
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2106 ทักษะชีวิต
Life Skills
GEN2107 ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
Information Literacy Skill for Learning
in 21st Century
2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และ
สื่อความหมายขอมูลไดอย างเนาเชื่อถือ

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

2. ความรู

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได
อยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและ
บูรณาการความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอ ยางเปนระบบ

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and
Occupations
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
ในที่สาธารณะ
Personality Development and Art in
Public Communication
GEN2110 การเตรียมเขาสูวิชาชีพ
Introduction to Profession
GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Progress
2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และ
สื่อความหมายขอมูลไดอย างเนาเชื่อถือ

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร (ตอ)
4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN3101 สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Citizenship and Social Responsibility
GEN3105 รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies












































3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย



2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ












































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN3106 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King’s Wisdom for Local
Development
GEN3107 สภาพแวดลอมในพลวัตของชีวิต
Life Dynamics in Environment
GEN3108 การจัดการสํานักงานสมัยใหม
Modern Office Management
GEN3109 ผูประกอบการสมัยใหม
Modern Entrepreneur
GEN3110 ทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skills for Undergraduates































































3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
















4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทกั ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช



3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)
4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)


















































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค



3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย



2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ



3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ



1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

GEN3111 การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
GEN3112 การพยากรณทางสังคม
Social Forecasting
GEN3113 ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริม
Thai Wisdom and Complementary
Therapy
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws and Professional Ethics
2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ









34

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4106 วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality
of life
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
Life and Modern Technology
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking























































































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

3. ทักษะทางปญญา

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

2. ความรู

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช



3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ



2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ



1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตอ)

การเกษตรกับคุณภาพชีวิต
Agriculture and Quality of Life
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
Sustainable Agricultural Resources and
Environment Management
GEN4112 เกษตรวิถีไทย
Thai Lives Agriculture









































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

GEN4110
2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication
GEN1104 ภาษาญี่ปนุ พื้นฐาน
Japanese for Beginners
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professional Communication
9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและ
ดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น
สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย

12. ตารางผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 ดาน

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
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9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

กลุมวิชามนุษยศาสตร (ตอ)
2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

GEN2104 สุนทรียภาพ
Aesthetics
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2106 ทักษะชีวิต
Life Skills
GEN2107 ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21
Information Literacy Skill for
Learning in 21st Century
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ
21st Century Skills for Living and
Occupations
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ
สื่อสารในที่ สาธารณะ
Personality Development and Art
in Public Communication
1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา
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GEN2110 การเตรียมเขาสูวิชาชีพ
Introduction to Profession
GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Progress

GEN3101 สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Citizenship and Social
Responsibility
GEN3105 รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies
GEN3106 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King’s Wisdom for Local
Development












































9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา

กลุมวิชามนุษยศาสตร (ตอ)





กลุมวิชาสังคมศาสตร
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GEN3107 สภาพแวดลอมในพลวัตของชีวิต
Life Dynamics in Environment
GEN3108 การจัดการสํานักงานสมัยใหม
Modern Office Management
GEN3109 ผูประกอบการสมัยใหม
Modern Entrepreneur
GEN3110 ทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skills for Undergraduates
GEN3111 การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
GEN3112 การพยากรณทางสังคม

Social Forecasting

GEN3113 ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริม
Thai Wisdom and Complementary
Therapy
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws and Professional Ethics



















































9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)
4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา
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GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4106 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
เพื่อคุณภาพชีวติ
Science and Environment for
Qulity of Life
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
Life and Modern Technology
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต
Agriculture and Quality of Life




























9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
Sustainable Agricultural Resources
and Environment Management
GEN4112 เกษตรวิถีไทย
Thai Lives Agriculture
9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี

6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก

5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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ภาคผนวก

44

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------เพื่อใหการกําหนดรหัสวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึง
กําหนดการใช
รหัสวิชาสําหรับในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
๑. ใหใชรหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ ๗ ตัว โดย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแรก
หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด
ตัวเลข ตัวที่ ๔
หมายถึง ระดับชั้นป
ตัวเลข ตัวที่ ๕ , ๖ และ ๗
หมายถึง ลําดับความยากงายของรายวิชา
๒. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ ๔ แสดงระดับชั้นป มีดังนี้
เลข
๑ หมายถึง
ระดับชั้นปที่ ๑
เลข
๒ หมายถึง
ระดับชั้นปที่ ๒
เลข
๓ หมายถึง
ระดับชั้นปที่ ๓
เลข
๔ หมายถึง
ระดับชั้นปที่ ๔
เลข
๕ หมายถึง
ระดับชั้นปที่ ๕
เลข
๖ หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข
๗ หมายถึง
ระดับปริญญาโท
เลข
๘ หมายถึง
ระดับปริญญาเอก
๓. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหใชตัวอักษร GEN ตามดวยตัวเลขที่กําหนดกลุมวิชา และลําดับ
รายวิชา
เลข
๑ หมายถึง
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
เลข
๒ หมายถึง
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลข
๓ หมายถึง
กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลข
๔ หมายถึง
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. ใหใชระบบรหัสวิชากับหลักสูตร หรือรายวิชาที่เปดสอนใหมหรือปรับปรุงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
จึงประกาศใหทราบและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (20 วิชา)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (38 วิชา)

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (7 วิชา)

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (8 วิชา)

GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปญหาการใชภาษาไทย
การเสริมทักษะดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนภาษาไทย และ
ทักษะการใชภาษาไทยในบริบททางสังคมเพื่อการสื่อสารอยางเหมาะสม

GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
ประวัติ ความสําคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะ ดานการฟง การอาน
การพูด และการเขียนภาษาไทย เสริมทักษะการใชภาษาไทย รวมถึงการแกไข
ปญหาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องตนดานการฟง พูด อาน และ
เขียน คําศัพท โครงสรางประโยค ไวยากรณพื้นฐาน การออกเสียงและ
บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทายและการกลาวลา
การบอกเวลา การซื้อและขายสิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว
กิจวัตรประจําวันและกิจกรรมในวันหยุด การถามทิศทาง และการบรรยาย
ลักษณะของคน เพื่อความทันสมัยและทันตอเหตุการณสังคมโลกปจจุบัน

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตนดานการฟง พูด อาน และเขียน
คําศัพท โครงสรางประโยค ไวยากรณพื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทายและการกลาวลา การบอกเวลา
การซื้อและขายสิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรม
ในวันหยุดการถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณตางๆ

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5)
ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน
โครงสรางประโยค ไวยากรณพื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ไดแกการแนะนําสถานที่การแสดงความคิดเห็น
การเปรียบเทียบ การวางแผนในอนาคต การตอบรับและปฏิเสธคําเชิญ
และการเขียนจดหมายสมัครงาน เพื่อความทันสมัยและทันตอเหตุการณ
ในศตวรรษที่21

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับ
ที่สูงขึ้น การใชภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคในการสื่อสารในบริบทสังคมตางๆ
เชน การแนะนําสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผน
ในอนาคต การตอบรับและปฏิเสธคําเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน

สาระ
การปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา
รหัสรายวิชา และ
หนวยกิต (ท-ป-อ)
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา

ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา
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สาระ
การปรับปรุง

GEN1104 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนอยางบูรณาการ ศึกษา
คําศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝกสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
ฝกการอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได และการเขียนประโยค
งายๆ ได

GEN1104 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนอยางบูรณาการ ศึกษา
คําศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝกสนทนาที่ใชใน ชีวิตประจําวัน
ไดแก การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝกการอานขอความ
สั้นๆ สรุปและตอบคําถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได

คงเดิม (1)

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณาการ
การสนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแกการทักทาย การแนะนํา
การขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆ
ฝกอานเนื้อหาขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบคําถาม

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณาการ การสนทนา
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแกการทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ
และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหา
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบคําถาม

คงเดิม (2)

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟงพูดอานและเขียนภาษาเวียดนามอยางบูรณาการ
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน
ประโยคงายๆ

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟงพูดอานและเขียนภาษาเวียดนามอยางบูรณาการศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน
ไดแก การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอานขอความสั้นๆ
การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยคงายๆ

คงเดิม (3)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (20 วิชา)
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาลาวอยางบูรณาการ
รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
การทักทายการแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการ
อานขอความสั้นๆ อานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน
ประโยคงายๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (38 วิชา)

สาระ
การปรับปรุง

GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(2-2-5)
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาลาวอยางบูรณาการรูปประโยค
และไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย
การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการอานขอความสั้นๆ
อานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยคงายๆ

คงเดิม (4)

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน ในที่ทํางาน
และทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในการติดตองานและประสานงานในบริบท
วิชาชีพตางๆ

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (1)

กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 วิชา)

กลุมวิชามนุษยศาสตร (8 วิชา)

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
การเขาใจศาสตรทางความงาม และเห็นคุณคาความงาม
ตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
และการดําเนินชีวิต

GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5)
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียะ ความสัมพันธระหวางสุนทรียะกับการเห็น
การฟงและการเคลื่อนไหว สุนทรียะทางดานวัฒนธรรม องคประกอบของสื่อและ
การออกแบบกิจกรรมตางๆ ทางดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป การวิจารณความงาม
ในเชิ ง สุนทรียะและการนําความรูไ ปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับเปลี่ยน
เนื้อหา คําอธิบาย
รายวิชา
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สาระ
การปรับปรุง

GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6)
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5)
ความหมาย คุณคา และเปาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ความหมาย คุณคา ความจริงและเปาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ในการดําเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม หลักการพัฒนาจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม หลักการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนา
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม การแกไข
การแกไขปญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
ปญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม

ปรับเปลี่ยน
หนวยกิต (ท-ป-อ)

GEN2103 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
GEN2106 ทักษะชีวิต 3(2-2-5)
ทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
ทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสราง
การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสราง
มนุษยสัมพันธ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแกปญหาและการคิด
มนุษยสัมพันธ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแกปญหาและการคิดอยางมี
อยางมีวิจารณญาณ
วิจารณญาณ

ปรับเปลี่ยน
หนวยกิต (ท-ป-อ)

GEN2107 ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)
ความสําคัญของสารสนเทศและทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 แหลงสารสนเทศทั้งแหลงสารสนเทศสถาบัน เชน หองสมุด
แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต เชน เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานขอมูล
สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ฐานขอมูลออนไลน (Online Database)
และเครื่องมือสืบคนในอินเทอรเน็ต เชน Search Engine การประเมิน
การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงสารสนเทศ การอางอิง
การใชและเผยแพรสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (2)
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GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)

ความหมายและความสําคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบคน วิเคราะหแนวคิดที่เกี่ยวกับ
ทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพื่อใชพัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ

สาระ
การปรับปรุง
รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (3)

GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ 3(2-2-5)
แนวคิดบุคลิกภาพ และองคประกอบที่ทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพที่ตางกัน
การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ การสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกร
มรรยาทสังคม หลักการใชภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแกปญหา
เฉพาะหนา เทคนิคการสรางโครงเรื่องที่ดี

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (4)

GEN2110 การเตรียมเขาสูวิชาชีพ 1(0-2-2)
ฝกทักษะการสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและการนําเสนอผลงาน
การสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธกับบุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชา

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (5)

GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
ความหมาย วัตถุประสงค ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชนและการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ
และประโยชนของฌานและญาณ สิ่งควรรูเรื่องวิปสสนา การนําสมาธิไปใช
ในการพัฒนาชีวิต

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (6)
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สาระ
การปรับปรุง

กลุมวิชาสังคมศาสตร (5 วิชา)

กลุมวิชาสังคมศาสตร (14 วิชา)

GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6)
การดําเนินชีวิตของมนุษยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่สงผลกระทบตอประชากรโลก
และประเทศไทยการปรับตัวของไทยในการเปนประชาคมโลกและประชาคม
อาเซียนสภาพปญหาและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน

GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6)
การดําเนินชีวิตของมนุษยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัต
ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่สงผลกระทบตอประชากรโลกและประเทศไทย
การปรับตัวของไทยในการเปนประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนสภาพปญหา
และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน

คงเดิม (5)

GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญา

GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องคกรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพงและทางอาญา

คงเดิม (6)

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
ประวัติศาสตรพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทาง
การเมืองและเหตุการณสําคัญทางการเมือง แนวโนมบริบททางการเมือง
การปกครองของสังคมไทย

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
ประวัติศาสตรพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณสําคัญทางการเมือง แนวโนมบริบททางการเมืองการปกครอง
ของสังคมไทย

คงเดิม (7)
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GEN3104
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม
ความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองใหเปน
พลเมืองที่ตื่นตัวในสังคมประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึก บทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของ
การเปนสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)

GEN3105 รอยเอ็ดศึกษา 3(3-0-6)
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร
สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม ภูมิปญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลสําคัญ พระเจาอยูหัวกับ
จังหวัดรอยเอ็ด

รอยเอ็ดศึกษา 3(3-0-6)
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม
และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม
ภูมิปญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลสําคัญ พระเจาอยูหัวกับจังหวัดรอยเอ็ด

GEN3105

สาระ
การปรับปรุง
คงเดิม (8)

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ตื่นตัว
ในสังคมประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึก
บทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของการเปนสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก

GEN3106 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3(2-2-5)
พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักการ
ทรงงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

คงเดิม (9)

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (7)
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สาระ
การปรับปรุง

GEN3107

สภาพแวดลอมในพลวัตรของชีวิต 3(2-2-5)
แนวคิดสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลตอมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทตางๆ เพื่อปรับตัว
ใหเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก สํานึก เห็นคุณคาของความเปนมนุษย

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (8)

GEN3108

การจัดการสํานักงานสมัยใหม 3(2-2-5)
แนวคิดองคการและสํานักงานทันสมัย ลักษณะความสําคัญของการจัดการ
สํานักงานสมัยใหม ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร การสื่อสารที่จําเปนสําหรับสํานักงานและระหวางสํานักงาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสํานักงาน

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (9)

GEN3109

ผูประกอบการสมัยใหม 3(2-2-5)
แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน บทบาทและความสําคัญของการ
บริหารยุคใหม องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสําหรับการ
เปนผูประกอบการ การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (10)

GEN3110

ทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู
เจตคติ การเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ การใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น ทักษะการจัดการปญหาเพื่อใชในการดําเนินชีวิตและการปรับตัวตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (11)
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สาระ
การปรับปรุง

GEN3111

การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)
ความหมายและความสําคัญของการรูเทาทันสื่อ แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับการสื่อสาร การเขาถึง เปดรับ ตีความ และใชประโยชนขอมูลขาวสารจาก
สื่อประเภทตางๆ อิทธิพลของขอมูลขาวสารจากสื่อที่มีตอชีวิตประจําวัน คานิยม
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (12)

GEN3112

การพยากรณทางสังคม 3(2-2-5)
หลักการ ความหมาย และความสําคัญของการพยากรณทางสังคม
ทรัพยากรในการเขาถึงการพยากรณทางสังคม และการฝกปฏิบัติการพยากรณ
ทางสังคม วิเคราะหกรณีศึกษาสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและโลก
เพื่อทําความเขาใจและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กําลังเกิดขึ้น
และอนาคต

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (13)

GEN3113

รายวิชาและ
ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริม 2(1-2-3)
คําอธิบาย
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยดานสุขภาพและ
การบําบัดเสริมที่ใชในการพยาบาล ภูมิปญญาไทยและการแพทยเพื่อการผอนคลาย รายวิชาใหม (14)
การแพทยแผนจีน ดนตรีบําบัด สมาธิบําบัด สะกดจิตบําบัดและการสรางจินตภาพ
อาหารและการออกําลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบําบัดดวย
ภูมิปญญาไทยและการบําบัดเสริมที่เหมาะสม
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GEN3114

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (5 วิชา)

สาระ
การปรับปรุง

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

รายวิชาและ

แนวคิด หลัก การและความสําคัญ ของกฎกระทรวง ระเบียบ
ขอบังคับประกาศ คําสั่งและวิธปี ฏิบัติตางๆ ที่ใชเปนบรรทัดฐานในวิชาชีพ
หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ประมวลกฎเกณฑ ความประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณวิ ช าชีพ
การมี จิ ต สํา นึ ก สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

คําอธิบาย
รายวิชาใหม (15)

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (8 วิชา)

GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
ความหมาย ความรูเบื้องตน ประเภท หลักการ และประโยชนของ
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติการ
ออกกําลังกายชนิดตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ

GEN4101

การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
ความหมาย ความรูเบื้องตน และนโยบายสาธารณะในการสงเสริมสุขภาพ
ประเภท หลักการ และประโยชนของการออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย
และนันทนาการประเภทตางๆ

ปรับเปลี่ยน
คําอธิบาย

GEN4102 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ความสําคัญ
และผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข

GEN4106

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข

ปรับเปลี่ยน
คําอธิบาย
และหนวยกิต
(ท-ป-อ)
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GEN4103 การศึกษาคนควาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรูและ
ทักษะสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือ องคประกอบทางดานฮารดแวร การใชโปรแกรมระบบ
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ
การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล การใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
การแลกเปลี่ยนขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสิน
ทางปญญา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (38 วิชา)
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 3(2-2-5)
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมตอ
การดําเนินชีวิตและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวโนม ผลกระทบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม เพื่อการดําเนินชีวิต และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สาระ
การปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับเปลี่ยน
เนื้อหา คําอธิบาย
รายวิชา

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
GEN4108
หลักการ และกระบวนการคิดและแกไขปญหาทางคณิตศาสตร
ขาวสาร การนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ และรอยละ ความนาจะเปน ตรรกศาสตร และการใชเหตุผล
ลําดับและอนุกรม

การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย ขอมูล ขาวสาร การนําเสนอ
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การเทียบบัญญัติไตรยางศ และรอยละ
ความนาจะเปน ตรรกศาสตร และการใชเหตุผล ลําดับและอนุกรม

ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา
และหนวยกิต
(ท-ป-อ)

GEN4105 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน นิติกรรมสัญญาและตราสารหนี้ตางๆ ดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอยางงาย

การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
การดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล
การใหเงื่อนไข เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป การวิเคราะหแนวทาง
การแกปญหาและการเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและอธิบาย
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลได

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับเปลี่ยน
เนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา

GEN4109
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สาระ
การปรับปรุง

GEN4110

การเกษตรกับคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
ความสําคัญของภาคการเกษตรกับการดํารงชีวิตของมนุษย การผลิต
ทางการเกษตรอยางยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสรางโอกาสและเพิ่มรายไดจากการเกษตร

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (16)

GEN4111

การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3(2-2-5)
ความสําคัญกับทรัพยากรทางการเกษตร หลักการจัดการพื้นที่และ
ทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน การเกษตรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (17)

GEN4112

เกษตรวิถีไทย 3(2-2-5)
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการเกษตร การเกษตรในปจจุบัน การใชประโยชนจากผลผลิตและของเหลือ

รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม (18)
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