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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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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3.2 ความสําคัญ
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดพิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปดสอนอยูเดิมตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา พบวามีหลายสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม
สอดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของทั้ ง ความต อ งการของผู เ รีย นและผลการเรี ยนที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังมีเนื้อหาซ้ําซอนกันในบาง
รายวิชา และที่สําคัญโครงสรางของหลักสูตรยัง ไมไดมุงสงเสริมการสรางบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดรวมมือกับคณะตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมุ ง สร า งนั ก ศึก ษาใหมีคุณลัก ษณะของนัก ศึก ษา
ที่พึง ประสงค ตามผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป สอดคลองกับ เปาหมายของประเทศ
สงเสริมการสรางบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ตองมีองคความรูพื้นฐานที่จําเปนตามยุค มีทัก ษะการเรียนรูและนวัตกรรม
มีทัก ษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสารดวยภาษาสากล และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอยางภาคภูมิ
เพื่อ ใหบ รรลุตามเปาหมายขางตน สํานัก วิชาการและประมวลผลจึงไดกําหนดกรอบ
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไว 3 ประการ ดังนี้
1. ปรับปรุงโครงสรางรายวิชาใหสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใหเปนไปตามตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อง เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้ง 5 ดาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2. ปรับปรุงเปาประสงคและขอบเขตของแตละรายวิชาใหสอดคลองกับความหมายและ
ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชาใหเชื่อมโยง สงเสริม หรือบูรณาการกัน
โดยไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
โดยจัดใหมีกระบวนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางเปนระบบ ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการกลั่นกรองเปนลําดับ และเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
หรือพัฒนารายวิชาตางๆรวมกัน โดยกําหนดความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนกรอบแนวคิดหลัก
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558
กําหนดไว ดังนี้
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หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง หมวดวิ ช าที่ เ สริ ม สร า งความเป น มนุษยที่ส มบูร ณ
มีความรูรอบรูกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
และกําหนดผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 ประการ ใหสอดคลองและครอบคลุม
ผลการเรี ย นตามกรอบแนวคิ ด หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ส อดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทเี่ สนอโดยเครือขายการศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนัก
และสํานึกในความเปนไทย
หมายถึง มีความรูความเขาใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสามารถประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ นํา ไปสู ก ารพึ่ ง พาตนเอง และช ว ยเหลื อผูอื่น
สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีได
สามารถอธิบายถึงคุณคาและความสําคัญของเอกลักษณที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม
การใช ภ าษา การแต ง กาย และกิ ริ ย ามารยาทอั น ดี ง าม รวมทั้ ง คุ ณ ธรรมความกตั ญ ู ก ตเวที
มี ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น ตองการอนุรักษและสืบทอดใหคงอยูสืบไป
2. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ
หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับที่มา แนวคิดองคความรูของศาสตรหลักสากล
อันนําไปสูความเขาใจธรรมชาติ และปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล
3. เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
หมายถึง มีความรูความเขาใจในตนเอง มนุษยในฐานะปจเจก สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
เคารพและเห็นคุณคาของความเหมือนและความแตกตางของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งสามารถอยูรวมกันได
อยางสอดคลองเมื่ออยูในสภาวะแหงดุลยภาพที่ยอมรับไดของหุนสวนนั้นๆ
4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
หมายถึง ทักษะสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเอง
และกําหนดเปาหมายที่ตองการพัฒนา ซึ่งอาจเปนการเรียนรูเพื่อรู เรียนรูเพื่อทําได เรียนรูเพื่ออยูรวมกัน
กับ บุ ค คลอื่น และเรี ยนรูเ พื่ อ พัฒ นาตนเองทั้ง รางกาย จิต ใจ ความเฉลีย วฉลาด ความอ อนไหว
ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ (Learning to be) สวนความสามารถที่จะชวยใหบรรลุเปาหมาย
คือ ทักษะการวางแผนและดําเนินการแสวงหาขอมูลความรูจากแหลงวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในและ
นอกระบบสถาบันการศึกษา
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5. มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
หมายถึง สามารถคิดเชื่องโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยง
กระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิธีคิด
พิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูล
เพื่อใหเห็นความนาเชื่อถือและใหขอสรุปอันจะนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม สามารถศึกษาปญหา
ที่มีความซับซอนและสามารถใหแนวทางแกปญหาที่สรางสรรคได สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาตนเอง
อยางเปนขั้นตอน เปนเหตุเปนผล พิจารณาดวยใจใครครวญตามหลักความจริง ความดี และความงาม
จนเกิดปญญาสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตนเอง
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
การมีจิตอาสา คือ การมีความเอาใจใส กระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
แกปญหาสวนรวม/ชุมชน/สังคม ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของการกระทําที่มุง ประโยชนสุขแกผูอื่น
บนพื้นฐานของความตั้งใจ เจตนาดี และเปนไปตามความเหมาะสมและสมัครใจของตนโดยไมมีการบังคับ
สํานึกสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลตระหนัก ถึง ความสําคัญ และเห็นคุณคาของ
การแบงปน ดูแล เอาใจใส รักษาสมบัติตางๆ ที่เปนของสวนรวม และไมนํามาเปนของสวนตน
การเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก คือ การที่บุคคลสามารถเปนที่พึ่ง
ของตนเองและของสั ง คมไทยและสั ง คมโลกได ใฝ รู มี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกล เข า ใจและยอมรั บ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการตางๆ พรอมปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตามสถานภาพ
และบทบาททางสังคม ณ เวลานั้นดวยความกลาหาญ บนพื้นฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้งเขาใจ
ยอมรับ และตระหนักในคุณคาและความเทาเทียมในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และวัฒ นธรรม
ที่แตกตาง พรอมปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ยุติธรรม และเสมอภาค
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
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8. ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม
สามารถใชเ ทคโนโลยีห รือวิท ยาการสมัยใหมไดอยางเหมาะสมในการดําเนินชีวิต
สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาป ญ ญาความรู ด า นต า งๆ และเพื่ อ การสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สืบคนขอมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอคนพบไดอยางเหมาะสม
และซื่อสัตย
9. ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การฟง การอาน การเขียน และ
เลือกใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันไป
3.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อมุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2. เพื่อมุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโ ลกทัศนที่ก วางไกล และ
เขาใจธรรมชาติ
3. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. เพื่อมุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีทัก ษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒ นาตนเอง
อยางตอเนื่อง
5. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
6. เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นมี จิ ต อาสาและสํา นึ ก สาธารณะ เป น พลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
7. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตดํารงตนในสัง คม
ไดเปนอยางดี
8. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน
และเหมาะสม
9. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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4. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึก ษาทั่วไปมีเ จตนารมณเ พื่อเสริม สรางความเปนมนุษยที่ส มบูร ณ โดยใหนัก ศึก ษา
ไดเ รียนรูร ายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซึ้ง และสามารถติดตามความกา วหนา ในสาขาวิช านั้น
ไดดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง กํา หนดให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไปในลั ก ษณะจํา แนกเป น รายวิ ช าหรื อ ลัก ษณะบูร ณาการใดๆ ก็ไ ด โดยผสมผสาน
เนื้อ หาวิช าที่ค รอบคลุม สาระของกลุม วิช าสัง คมศาสตร มนุษ ยศาสตร ภาษาและกลุม วิช า
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยใหมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
5.กําหนดการเปดสอน
เปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแต ภาคการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จากทุกคณะและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
7. นักศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ไดแก นักศึกษา
ที่เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตั้งแต ภาคกการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2559
เปนตนไป
8. องคประกอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
8.2 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เสนอ
เกณฑมาตรฐาน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
กลุมวิชา
หลักสูตรของ
รายวิชาที่ รายวิชาที่
หนวยกิต
กระทรวงศึกษาธิการ
เปดสอน ตองเรียน
1. กลุมวิชาภาษาและ
7 รายวิชา 4 รายวิชา
ไมนอยกวา
การสื่อสาร
12 หนวยกิต
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 รายวิชา 2 รายวิชา
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
5 รายวิชา 2 รายวิชา
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
5 รายวิชา 2 รายวิชา
ไมนอยกวา
วิทยาศาสตร และ
6 หนวยกิต
เทคโนโลยี
ไมนอยกวา
20
10
ไมนอยกวา
รวม
30 หนวยกิต
รายวิชา
รายวิชา
30 หนวยกิต
8.3 คําอธิบายระบบรหัสวิชา
เพื่อใหการกําหนดรหัสวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 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 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. ตามดวยตัวเลขที่เปนลําดับรายวิชาในแตละกลุม
8.4 รายวิชา
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หมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.4.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วัตถุประสงค
มุ ง พั 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 ตอไปนี้และรายวิชาอื่น ๆ ที่จ ะเปดเพิ่ม เติม ภายหลัง โดยใหเ ปน ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อ

หนวยกิต (ท-ป-อ)

GEN1101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(3-0-6)

GEN1102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners

3(2-2-5)

GEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication

3(2-2-5)

ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อ
GEN1104
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)

GEN1105

Japanese for Beginners
ภาษาจีนพื้นฐาน

3(2-2-5)

GEN1106

Chinese for Beginners
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน

3(2-2-5)

GEN1107

Vietnamese for Beginners
ภาษาลาวพื้นฐาน

3(2-2-5)

Lao for Beginners
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8.4.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาผูเรียนเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตลอดจนมีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี ประกอบดวยรายวิชา
ดังตอไปนีแ้ ละรายวิชาอื่นๆ ที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด
ก. บังคับเรียน (ไมมี)
ข. เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
GEN2101

ชื่อ
สุนทรียภาพของชีวิต

GEN2102

Aesthetic Appreciation
จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life

GEN2103

ทักษะชีวิต
Life Skills

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

8.4.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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
เพิ่มเติมภายหลัง โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ก.

บังคับเรียน (ไมมี)

ข.

เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อ

หนวยกิต (ท-ป-อ)

GEN3101

สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living

3(3-0-6)

GEN3102

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living

3(3-0-6)

GEN3103

3(3-0-6)

GEN3104

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม

GEN3105

Citizenship and Social Responsibility
รอยเอ็ดศึกษา

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

Roi Et Studies
8.4.4 กลุมวิช าคณิต ศาสตร วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี เรีย นไมนอยกวา 6
หนวยกิต
วัตถุประสงค
มุง พัฒ นาผูเ รียนให มีความรอบรูอยา งกวางขวาง มีโ ลกทัศนที่ก วางไกล และ
เขาใจธรรมชาติ มีทัก ษะการคิดอยางมีวิจ ารณญาณ และทัก ษะการคิดแบบมีสวนรวม ตลอดจนมี
ทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเ ปนอยางดีและสามารถใชเ ทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนีแ้ ละรายวิชาอื่นๆ
ที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ก. บังคับเรียน (ไมมี)
ข. เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อ

หนวยกิต (ท-ป-อ)

GEN4101

การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health

GEN4102

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Environment for Quality of Life

GEN4103

การศึกษาคนควาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information

3(2-2-5)

3(2-2-5)

GEN4104

Technology for Work
การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

GEN4105

Thinking and Decision Making
คณิตศาสตรเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Mathematics for Life
8.5 คําอธิบายรายวิชา
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN1101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)

ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปญหาการใชภาษาไทย
การเสริมทักษะดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนภาษาไทย และ
ทักษะการใชภาษาไทยในบริบททางสังคมเพื่อการสื่อสารอยางเหมาะสม
Significance of Thai language, principles, problems of
Thai language use; development of language skills: listening,
reading, speaking and writing; and skills in using of
appropriate Thai for communication in social contexts.

12
รหัสวิชา
GEN1102

ชื่อ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)

English for Beginners
ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องตนดานการฟง พูด อาน และ
เขียน คําศัพท โครงสรางประโยค ไวยากรณพื้นฐาน การออกเสียงและ
บทสนทนาภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํา วั น ได แ ก การทั ก ทายและ
การกลาวลา การบอกเวลา การซื้อและขายสิ่ง ของ การพูดคุยเกี่ยวกับ
ครอบครั ว กิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมในวันหยุด การถามทิศทาง และ
การบรรยายลัก ษณะของคน เพื่อ ความทัน สมัย และทัน ตอ เหตุก ารณ
สัง คมโลกปจจุบัน
Basic English 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 for current and modern world society.
GEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication

3(2-2-5)

ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน
โครงสร า งประโยค ไวยากรณ พื้ น ฐาน การออกเสี ย งและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การแนะนําสถานที่ การแสดงความคิดเห็น
การเปรียบเทียบ การวางแผนในอนาคต การตอบรับ และปฏิเ สธคําเชิญ
และการเขียนจดหมายสมัครงาน เพื่อความทันสมัยและทันตอเหตุการณ
ในศตวรรษที่ 21
Basic English skills: listening, speaking, reading, and
writng; basic vocabulary, sentence structure, basic grammar,
pronunciation and conversation for higher levels of
E n g l i s h le a r n i n g : introducing places, giving opinion,
comparing things, planning in the future, accepting and
rejecting invitations, and writing a resume for current and
modern situation in the 21st century.
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GEN1104

ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน

3(2-2-5)

Japanese for Beginners
ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ น อย า งบู ร ณาการ
ศึก ษาคําศัพทและรูป ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝก สนทนาที่ใ ชใ น
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
ฝกการอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได และการเขียนประโยค
งายๆ ได
Integrated Japanese 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
ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาจี น อย า งบู ร ณาการ
การสนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแก การทัก ทาย การแนะนํา
การขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆ
ฝกอานเนื้อหาขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบคําถาม
Integrated Chinese 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.
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GEN1106

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners

3(2-2-5)

ทัก ษะการฟง พูดอานและเขียนภาษาเวียดนามอยางบูร ณาการ
ศึก ษารูป ประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวีย ดนามพื้น ฐานที่ใ ชใ น
ชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน
ขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยค
งายๆ
Integrated Vietnamese 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.
GEN1107

ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners

3(2-2-5)

ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาลาวอย า งบู ร ณาการ
รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
การทั ก ทาย การแนะนํา ตนเอง การบอกเวลา การซื้ อ ของ เป น ต น
หลักการอานขอความสั้นๆ อานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน
ประโยคงายๆ
Integrated Lao 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.
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อ

GEN2101

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)

การเขาใจศาสตรทางความงาม และเห็นคุณคาความงามตามธรรมชาติ
และศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ประสบการณ ข องความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒ นาตนเอง และการ
ดําเนินชีวิต
Understanding the science of aesthetics and appreciating
the aesthetics of nature and art and culture for gaining
experiences of aesthetic appreciation applicable for personal
development and living.
GEN2102

จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life

3(3-0-6)

ความหมาย คุณคา และเปาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ในการดําเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม หลัก การพัฒ นาจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม
การแกไขปญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts
of living, the definition of ethics, ethical development principles,
development of self-morality and ethics, living together in society,
solving life problems using religious principles.
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GEN2103

ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)

ทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒ นาบุคลิก ภาพ การสื่อ สารและการ
สรางมนุษยสัมพันธ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแกปญ หาและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ
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.
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
GEN3101

ชื่อ
สังคมและวิถีโลก

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Global Society and Living
การดําเนินชีวิตของมนุษยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสัง คมโลกที่สง ผลกระทบตอประชากรโลก
และประเทศไทย การปรับตัวของไทยในการเปนประชาคมโลกและประชาคม
อาเซียนสภาพปญ หาและแนวโนม ของการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ใน
ประเทศไทยอันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน
The 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.
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GEN3102

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living

3(3-0-6)

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญา
Principles of public and private law, legal organizations
related to civil and criminal procedures.
GEN3103

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

ประวัติศาสตรพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทาง
การเมืองและเหตุการณสําคัญทางการเมือง แนวโนมบริบททางการเมือง
การปกครองของสังคมไทย
History and development of Thai politics and government,
political institutions and important political events, trends in the
context of Thai politics and government.
GEN3104

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม

3(3-0-6)

Citizenship and Social Responsibility
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรฐั และนิติธรรม
ความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองใหเปน
พลเมืองที่ตื่นตัวในสังคมประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนปลู ก ฝ ง จิ ต สํา นึ ก บทบาท และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
การเปนสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก
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 and to take responsibility to their society, building social
conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen.
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GEN3105

รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies

3(3-0-6)

สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร
สังคม และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี
พิธีก รรม ภูมิปญ ญา วรรณกรรม ศิ ล ปะ บุคคลสําคัญ พระเจาอยูหัวกับ
จังหวัดรอยเอ็ด
Geography of Roi Et province, historical development,
society and economy, culture, lifestyle, beliefs, rituals, traditions,
wisdom, literature, arts and dignitaries; and relationship between
the King and Roi Et.
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
GEN4101

ชื่อ
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

หนวยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Exercise and Recreation for Health
ความหมาย ความรูเบื้องตน ประเภท หลักการ และประโยชนของ
การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย
ชนิดตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Meaning, basic knowledge, types, principles and benefits
of exercises and recreational activities for health; practices
of different types of exercises and recreational activities
management for health.
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GEN4102

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality of Life

3(3-0-6)

กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ความสําคัญ
และผลกระทบของการพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีตอ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
การนํา ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ม าประยุ ก ต ใ นการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ให ดํารงอยูอยางเปนสุข
Processes and development of science and technology,
principles of quality of life development, health promotion
and disease prevention, importance and impacts of sciencetific
and technological development on ecosystem, natural
resources, biodiversity and conservation; application of science
knowledge for improving quality of life to be healthy living.
GEN4103

การศึกษาคนควาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Individual Studies and Information Technology for Work
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรูและ
ทัก ษะสารสนเทศ การสืบ คนสารสนเทศ โดยใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
เปนเครื่องมือ องคประกอบทางดานฮารดแวร การใชโ ปรแกรมระบบ
การใชโปรแกรมประยุก ตเ พื่อการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ
การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล การใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
การแลกเปลี่ยนขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสิน
ทางปญญา
The importance of information literacy, development
processes of knowledge and information skills, retrieving
information using information technology as a tool, elements
of hardware, usage of system programs, usage of application
program to create documents, calculation tables, presentations,
and data base management; computer networks usages, data
exchange on computer network; the respect for intellectual
property copyrights.
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GEN4104

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

หลักการ และกระบวนการคิดและแกไขปญ หาทางคณิตศาสตร
ขาวสาร การนําเสนอขอมูล และการวิเ คราะหขอมูล เบื้องตน การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ และรอยละ ความนาจะเปน ตรรกศาสตร และการใชเหตุผล
ลําดับและอนุกรม
Principles and thinking and solving processes in
mathematics, information, data presentation and basic data
analysis, and percentage, probability, logic, and reasoning, order
and series.
GEN4105

คณิตศาสตรเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Mathematics for Life
หลั ก การและวิ ธี ท างคณิ ต ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน นิติก รรมสัญ ญาและตราสารหนี้ตางๆ ดวยเครื่อ งมือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอยางงาย
Mathematical principles and approaches to daily life
activities, making legal contracts and bonds via electronic
devices or ready-made programs.
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูห มวดวิชาศึกษาทั่วไป
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
(3) มีร ะเบียบวินั ย ตรงเวลา เคารพกติก าขององคก รและสัง คม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย
(4) มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อมนุษยและสังคม มีน้ําใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ไดพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
(2) เนนการเรียนรูในกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติในสถานการณจริง โดยนํา
สิ่งที่เรียนรูในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
(3) เรียนรูและฝกจากกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหนักศึกษาฝกแกปญหา
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
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(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
(3) มีทักษะการคิดอยางเปนองครวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห และ
บูรณาการความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนระบบ มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
(4) มีทักษะในการทํางาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ไดอยางดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การวิเคราะหและนํามาสูการอภิปรายกลุม
(2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากสภาพจริง
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
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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 ผิดชอบตอหนา ที่
รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
(3) มีทั ก ษะการเรี ย นรู ข า มวั ฒ นธรรม ยอมรั บ ความแตกต า งระหว า งบุ คคล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กลยุทธการสอนที่เนนการสรางสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ผูเรียนกับบุคคลอื่นที่มีสวนรวมสนับสนุน และผูเรียนกับผูที่รวมทํางาน
(2) กลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่นเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผูนํา ผูตามที่ดี
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกรและบุคคลทั่วไป
9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผูนํา ผูตามจากสถานการณการเรียน
การสอนที่กําหนดใหทํา
(3) ประเมินความสามารถในการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
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9.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 ผลการเรีย นรู ดา นทั ก ษะการวิเ คราะหเ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันในการแกปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จําเปนได
9.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
(1) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ
(2) จั ด ประสบการณ ใ ห ผู เ รี ย นได ใ ช ก ารสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟง การเขียน
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และบุคคลอื่น
(3) จัดประสบการณใหนกั ศึกษาไดเรียนรู ในสถานการณที่ตองใชการวิเคราะหขอมูล
และสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสม
9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประเมินเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรูหรือ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
(3) ประเมินจากการวิเคราะหขอมูลการทํารายงานและกิจกรรมในหองเรียน
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10. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
10.1 ผลการเรียนรูห มวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
10.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
(3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย
(4) มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ําใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
10.1.2 ความรู
(1) มีความรูเ กี่ยวกับ ตนเองทั้ง ดานรางกายและจิตใจ ไดแก ความรูพื้นฐาน
ดานสุขภาพ อาหาร อารมณ การออกกําลังกาย การพัก ผอน และการพัฒ นาตนเองเพื่อยกระดับ
จิตวิญญาณ
(2) มีความรูความเขาใจพื้นฐานดานกายภาพ ไดแก ดานวิท ยาศาสตร และ
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) สามารถคนหาขอมูล/หลักฐาน รวบรวมขอมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ขอมูลไดอยางนาเชื่อถือ
(3) มีทักษะการคิดอยางเปนองครวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห และ
บูรณาการความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนระบบ มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
(4) มีทักษะในการทํางาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติ ง านใหสําเร็จ
ลุลวงไดอยางดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
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10.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
(1) เขาใจตนเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง มี ความรับ ผิดชอบตอหนาที่
รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
(3) มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒ นธรรม ยอมรับ ความแตกตางระหวา งบุค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
10.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันในการแกปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอืน่ ที่สนใจในการสื่อสารที่จําเปนได

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International
Communication





















าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

































4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ไดและใชภาษาตางประเทศอื่น ที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอย างสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย



2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ไดอยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช



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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1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (ตอ)

GEN1104 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
Japanese for Beginners
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners












4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได
อยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช

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






















































าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.. มี ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอ ยูในปจจุ บันในการแกไขป ญหาที่
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

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและ
บูรณาการความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอ ยางเปนระบบ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

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. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงได
อยางดี สามารถบูรณาการความรู และนําความรูไปปรับใช











































าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
















4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

3. ทักษะทางปญญา

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

2. ความรู

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

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

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2103 ทักษะชีวิต
Life Skills
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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GEN3101 สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
























าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด



























4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

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

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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3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององคกรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย
4. มีจิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม มีน้ํ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ
1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Citizenship and Social Responsibility






GEN3105 รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies






าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
























4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค

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. กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)
3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

2. ความรู

2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

รายวิชา

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตยสุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

1. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค







































าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย

3. ทักษะทางปญญา

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ

2. ความรู

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4102 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality
of Life
2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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. มีทัก ษะในการทํ างานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอย าง
ดี สามารถบูรณาการความรูและนําความรูไปปรับใช

2. มีวินั ยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอชุมชนสังคม มี จิต
สาธารณะ
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2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขป ญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค



















4. สามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตองเหมาะสม ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
และใชภาษาตางประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารี่จําเปนได

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพ

. มีทัก ษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน ที่มีอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค

3. ทักษะทางปญญา

1. เขาใจตนเองและผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจไดดี

4. มีความรอบรูสากลที่จําเปน ทั้งด านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

2. ความรู

3. มีทัก ษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต างระหวางบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณคาความเปนทนุ ษย



3. มีความรูความเขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

2. มีความรูความเขาใจพื้นฐานด านกายภาพ

1. มีความรูเกี่ยวกับตนเองทั้งดานร างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย างเปนองครวม มีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะหและบูรณา
การความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอย างเปนระบบ

GEN4103 การศึกษาคนควาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information
Technology for Work
GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4105 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
Mathematics for Life
2. สามารถคนหาขอมูล/หลักฐานรวบรวมขอมูลแปลความหมายลงความเห็น และสื่อ
ความหมายขอมูลไดอยางเนาเชื่อถือ

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตอ)
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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รายวิชา

GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International
Communication
GEN1104 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
Japanese for Beginners
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
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

ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 ดาน

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
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GEN3101 สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government


























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
2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2103 ทักษะชีวิต
Life Skills
1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา





กลุมวิชาสังคมศาสตร
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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






5.มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม
6.มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก
7.มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี





















9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

4.มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3.เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ

กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)
1.มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย

รายวิชา
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GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อ
สุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4102 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพ
ชีวติ
Science and Environment for Qulity
of Life
GEN4103 การศึกษาคนควาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information
Technology for Work
GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4105 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
Mathematics for Life























9.ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

8.ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและ
เหมาะสม

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
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ภาคผนวก
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘
-----------------------------------------------------------------------------

เพื่อใหการกําหนดรหัสวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จึงกําหนดการใชรหัสวิชาสําหรับในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพ.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 และลําดับรายวิชา
เลข ๑ หมายถึง
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
เลข ๒ หมายถึง
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลข ๓ หมายถึง
กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลข ๔ หมายถึง
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. ใหใชร ะบบรหัส วิชากับ หลัก สูตร หรือรายวิชาที่เ ปดสอนใหมห รือปรับ ปรุง ใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
จึงประกาศใหทราบและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2554

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559

สาระการปรับปรุง

ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง กลุมวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนให
มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มี ความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่ น
และสั ง คม เป น ผู ใ ฝ รู สามารถคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล สามารถใช ภ าษาในการติ ด ต อ สื่ อ สาร
ความหมายไดดี มี คุณ ธรรม ตระหนัก ในคุณ คา ของศิ ลปะและวั ฒนธรรมทั้ง ของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได
เปนอยางดี
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะจําแนกเปนรายวิชา และมีลักษณะ
บูรณาการโดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ชาที่ค รอบคลุ ม สาระของกลุม วิช าภาษา สัง คมศาสตร
มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค และปรัชญาการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล
มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะจําแนกเปนรายวิชา และ
มีลักษณะบูรณาการโดยผสมผสานเนื้ อหาวิช าที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิ ชาภาษา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสัด สวนที่
เหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และปรัชญาการจัดการศึกษาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ความสําคัญ
การประชุมคณะกรรมการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดพิจารณาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่เปด สอนอยูเดิมตั้งแตปก ารศึกษา 2554 เป นตนมา พบวามีหลาย
สวนของหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความตองการของผูเรียน
และผลการเรียนที่ สกอ. กําหนด และทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังมีเนื้อหาซ้ําซอน
กั น ในบางรายวิ ช า และที่ สํ า คั ญ โครงสร า งของหลั ก สู ต รยั ง ไม ไ ด มุ ง ส ง เสริ ม
การสรางบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร
สํานักวิชาการและประมวลผลไดรวมมือกับคณะตางๆ ที่จัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุงสรางนักศึกษาใหมี

เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2554

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559
คุณลั กษณะของนัก ศึก ษาที่พึง ประสงค หมวดรายวิช าศึก ษาทั่ว ไป สอดคลอ งกับ เป าหมายของประเทศ
สงเสริมการสรางบั ณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิ ทยาลัย มีทักษะที่จํา เปนในการดํารงชีวิ ต
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองมีองคความรูพื้นฐานที่จําเปนตามยุค มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีทักษะชีวิต
และการทํางาน ทักษะการสื่อสารดวยภาษาสากล และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนพลเมืองไทย
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอยางภาคภูมิ
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขางตน สํานักวิชาการและประมวลผลจึงไดกําหนดกรอบการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ฯ ไว 3 ประการ ดังนี้
1. ปรับ ปรุง โครงสรา งรายวิช าใหส อดคลอ งกับ ขอ กํ า หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน และอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2. ปรับปรุ งเปา ประสงคและขอบเขตของแต ละรายวิช าใหส อดคล องกับ ความหมายและผลการ
เรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชาใหเชื่อมโยง สงเสริม หรือบูรณาการกัน โดยไมให
เกิดความซ้ําซอนกัน
โดยจัดใหมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนระบบ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองเปนลําดับ และเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชา
ตาง ๆ ร วมกั น โดยกํา หนดความหมายของหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปใหเ ปนกรอบแนวคิ ดหลัก ที่เครือ ขา ย
การศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทยเสนอไว ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูรอบ
รูก ว า ง เข า ใจ และเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สัง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส ใ จต อ ความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยและเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก

สาระการปรับปรุง

เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2554

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559
และกํ าหนดผลการเรียนรูของหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป 9 ประการ ให สอดคล องและครอบคลุมผลการเรี ยน
ตามกรอบแนวคิ ด หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไปที่ส อดคล องตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษา
แหงชาติที่เสนอโดยเครือขายการศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนัก
และสํานึกในความเปนไทย
2. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ
3. เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
7. มีทักษะความรูในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี
8. ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม
9. ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สาระการปรับปรุง

เพิ่มเติมเพื่อให
สอดคลองกับ
ขอกําหนดของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรอบรู ก ว า งขวาง มี โ ลกทั ศ น ที่ ก ว า งไกล มี ค วามรู
1. เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาผู เ รีย นให มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชีวิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
ความสามารถในการคิ ด และตั ดสิ นใจอยา งมี เ หตุ ผล มี ความคิด ริเ ริ่ มสรา งสรรค ใฝ รูแ ละ เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต
2. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ
2. เพื่อใหผูเรียนรูจัก เขาใจสังคม เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม มีจริยธรรมและสุนทรียภาพ
3. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในการดําเนินชีวิต รวมถึงสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และสังคมโลก
4. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อมุง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองครวม
4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและประสบการณทางสังคม และสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเหมาะสม
6. เพื่อมุง พัฒนาผูเรียนมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย
5. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทบาท และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีตอ
และสังคมโลก
พฤติกรรมและความเปนอยูของมนุษย

ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับการจัดการเรียน
การสอนของ
มหาวิทยาลัย
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6. เพื่ อ ให ผูเ รี ย นมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการใช เ ทคโนโลยี ใ นชี วิต ประจํ า วั น สามารถใช
7. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตดํารงตน
เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร มีความสามารถในการรับ–สงขอมูลขาวสาร และวิเคราะห ในสังคมไดเปนอยางดี
ขอมูลดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได
8. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมี
ไดอยางรูเทาทันและเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
9. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
การจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมหัวขอ การจัดการเรียน
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี เ จตนารมณ เ พื่ อ เสริ ม สร า งความเป น มนุ ษ ย ที่
การสอน
สมบู ร ณ โดยให น ั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู  ร ายวิ ช าต า งๆ จนเกิ ด ความซาบซึ ้ ง และ
สามารถติ ด ตามความก า วหน า ในสาขาวิ ช านั้ น ได ด ว ยตนเอง การจั ด การเรี ย น
การสอนเป น ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหมี
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในลั ก ษณะจํา แนกเป น รายวิ ช าหรื อ
ลั ก ษณบู ร ณาการใดๆก็ ไ ด โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของ
กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร ภาษาและกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิ ต ศาสตร ในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหมวดวิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยให มี ห น ว ยกิ ต รวมไม น อ ยกว า 30 หน ว ยกิ ต
กําหนดการเปดสอน
กําหนดการเปดสอน
มีผลบังคับใชตามวงรอบการ
เปดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2554 เปนตนไป
เปดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2559 เปนตนไป
พัฒนาของหลักสูตร
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สาระการปรับปรุง

นักศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้ ไดแกนักศึกษา
ที่เ ขา ศึก ษาในหลัก สูต รปริ ญญาตรีของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ร อยเอ็ ด ตั้ งแตภ าคต น
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาตรีดังกลาวจะตองเปนหลักสูตร
ใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติใหมีรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้บรรจุไว
ในหลักสูตรหรือสามารถเทียบโอนกับรายวิชาเดิมในหลักสูตรเรียบรอยแลว
โครงสรางหลักสูตร
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดทําเพื่อมุง พัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรม
ในการดํา รงชี วิต สามารถอยูร วมกั บผูอื่ นไดอ ยางมีความสุ ข ลั กษณะวิช ามีลั กษณะ
จํา แนกเปน รายวิช า ผสมผสานเนื้อ หาวิช าตามศาสตรต างๆ โดยไม เจาะจงเฉพาะ
เนื้ อ หาวิ ช าศาสตร ใ ดศาสตร ห นึ่ ง โดยแบ ง กลุ ม องค ค วามรู เ ป น 4 กลุ ม วิ ช า คื อ
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดพัฒนารายวิชาใน 4 กลุมรายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อใชเปนหมวดวิชากลางที่ใชรวมกันทุกหลักสูตร สําหรับใหนักศึกษาทุก
สาขาวิชาเรียนรวมกัน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต

นักศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้ ไดแก นักศึกษาที่เขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป

เริ่มใชสําหรับนักศึกษาที่
เขาศึกษาใน ปการศึกษา
2559 เปนตนไป

โครงสรางหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนแกไข
รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. ลดจํานวนวิชาลง ให
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวใน คงเหลือ 20 รายวิชา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จากเดิม 21 รายวิชา
กลุมวิชา
เกณฑ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เสนอ
2. กลุมวิชาภาษาและ
มาตรฐาน จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา จํานวนหนวย
การสื่อสาร บังคับเลือก
หลักสูตร
ที่เปดสอน
ที่ตองเรียน
กิต
3 รายวิชา 9 หนวยกิต
1. ภาษาและการสื่อสาร
7 รายวิชา
4 รายวิชา
ไมนอยกวา 12
3. เพิ่มเติมคําอธิบาย
หนวยกิต
รายวิชาทุกวิชาใหมีทั้ง
2. มนุษยศาสตร
3 รายวิชา
2 รายวิชา
ไมนอยกวา
ภาษาไทยและ
6 หนวยกิต
3. สังคมศาสตร
5 รายวิชา
2 รายวิชา
ไมนอยกวา
ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวม

-

5 รายวิชา

2 รายวิชา

ไมนอยกวา
30 หนวยกิต

20 รายวิชา

10 รายวิชา

6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
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รายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559
รายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

GEL1101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

GEL1102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Individual Study
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา/
ปรับชั่วโมงทฤษฎี
และชั่วโมงปฏิบัติ
ตัดรายวิชา

3(2-2-5)

ตัดรายวิชา

3(2-2-5)

ตัดรายวิชา

GEL1103
GEL1104

GEN1101

GEN1102
GEN1103
GEL1105
GEL1106
GEL1107
GEL1108

ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
Japanese for Beginners
ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners

3(2-2-5)

GEN1104

3(2-2-5)

GEN1105

3(2-2-5)

GEN1106

3(2-2-5)

GEN1107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

สาระการปรับปรุง

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชา

3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
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รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEH2103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
Psychology for Human Development
GEH2104 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
Critical Thinking and Problem Solving

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life

สาระการปรับปรุง
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

ตัดรายวิชา

3(3-0-6)

ตัดรายวิชา

GEN2103 ทักษะชีวิต
Life Skills
รายวิชาในกลุมสังคมศาสตร

รายวิชาในกลุมสังคมศาสตร
GES3101 วิถีไทย
Thai Living
GES3102 วิถีโลก
Global Society and Living
GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3(3-0-6)

GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
GES3105 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

บูรณาการเปนรายวิชา

สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)

GEN3101 สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/บูรณาการรายวิชา
ใหมกับรายวิชาวิถีไทย
ยายไปบูรณาการเปนรายวิชา

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
เพื่อคุณภาพชีวิต
GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

Law for Living
3(3-0-6)

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2554

รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
GET4104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2559

3(2-2-5)

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Citizenship and Social Responsibility
GEN3105 รอยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies
รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health

สาระการปรับปรุง

3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

3(2-2-5)

GEN4102 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Qulity of Life

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/
บูรณาการรวมกับรายวิชาชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม

GET4102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

GEN4103 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา

GET4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Information Technology for Work

3(2-2-5)

GEN4104 การศึกษาคนควาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information
Technology for Work
GEN4105 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life

ปรับรหัสวิชา/
บูรณาการรวมกับรายวิชา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
เพิ่มรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชาระหวาง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Thai for Communication
ความสําคั ญ ของภาษาไทยในฐานะที่เ ป น
เครื่องมือสื่อสาร สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา
การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน กระบวนการพัฒนา
ทั ก ษะทางภาษา การนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได
อยางมีประสิทธิภาพ
GEL1105 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น
ภาษาญี่ ปุ น อย า งบู ร ณาการ ศึ ก ษารู ป ประโยคและ
ไวยากรณ พื้ นฐาน ฝ ก สนทนาที่ ใ ช ใ นชีวิ ต ประจํ า วั น
ได แ ก การทั ก ทายการแนะนํ า ตน การบอกเวลา
การซื้ อ ของ ฝ ก การอ า นข อ ความสั้ น ๆ สรุ ป และ
ตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ
GEL1104 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น
ภาษาจี น อย างบู ร ณาการ สํ า หรั บ ทั ก ษะการฟ ง และ
การ พู ด ผู เรี ยนได ฝ ก ทั กษะขั้ น พื้ นฐ านที่ ใช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได แ ก การทั ก ทาย การแนะนํ า
การขอบคุณ การขอโทษ ทักษะการเขียน ฝกเขียนตาม
คําบอกและเขียนประโยคงายๆ ทักษะการอาน ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสําคัญ ของภาษาไทย หลักภาษาไทย
ป ญ หาการใช ภ าษาไทย การเสริ ม ทั ก ษะด า นการฟ ง
การอ า น การพู ด และการเขี ย นภาษาไทย และทั ก ษะ
การใช ภ าษาไทยในบริ บ ททางสั ง คมเพื่ อ การสื่ อ สาร
อยางเหมาะสม
GEN1104 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
ทักษะการฟ ง พูด อ าน และเขี ยนภาษาญี่ปุ น
อยางบูรณาการ ศึกษาคําศัพทและรูปประโยคและไวยากรณ
พื้ น ฐาน ฝ กสนทนาที่ ใ ช ในชี วิ ตประจํ า วั น ได แ ก
การทัก ทายการแนะนํา ตน การบอกเวลา การซื้อ ของ
ฝก การอา นข อ ความสั้ น ๆ สรุ ป และตอบคํ า ถามได
การเขียนประโยคงายๆ ได
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
ทัก ษ ะ ก า ร ฟง พูด อา น แล ะ เ ขีย น
ภาษา จีน อยา งบูร ณากา ร การสนทนาขั้ น พื้ น ฐาน
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ไดแ ก การทัก ทาย การแนะนํ า
การขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและ
เขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหาขอความสั้นๆ การอาน
เพื่อสรุปและตอบคําถาม
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษา
เวี ย ดนามอย า งบู ร ณาการ ศึ ก ษารู ป ประโยคและ
ไวยากรณ การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอาน การฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได
GEL1108 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษา
ลาวอยางบูร ณาการ ศึก ษารูป ประโยคและไวยากรณ
พื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอาน การฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได
GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม
ความ หม าย ของ สุ น ทรี ย ศา สต ร เ ชิ งก าร คิ ด กั บ
สุนทรียศาสตร เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางความเห็น
ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรท างการเคลื่อนไหว
สู ทั ศ นศิ ล ป ศิ ล ปะดนตรี และศิ ล ปะการแสด ง
ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิง คุณคา จากระดับการรําลึก
ผานขั้นตอนความคุนเคย และนําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ประสบการณ ข องความซาบซึ้ ง ทาง
สุนทรียภาพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
ทั ก ษะก าร ฟ ง พู ด อ า น แล ะเ ขี ย นภาษา
เวีย ดนามอยา งบูร ณาการ ศึก ษารูป ประโยคและ
ไวยากรณ เรี ย นรู ภ าษาเวี ย ดนามพื้ น ฐานที่ ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได แ ก การแนะนํ า ตน การบอกเวลา
การซื้อของฝกอานขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความ
และตอบคําถาม ฝกเขียนประโยคงาย ฯ
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาลาว
อย า งบู ร ณาการ รู ป ประโยคและไวยากรณ พื้ น ฐาน
การสนทนาที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได แ ก การทั ก ทาย
การแนะนํ าตนเอง การบอกเวลา การซื้ อ ของ เป นต น
อ านข อความสั้ นๆ อ านเพื่ อสรุ ป ความและตอบคํ าถาม
ฝกเขียนประโยคงายๆ
GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
การเขาใจศาสตรทางความงาม และเห็นคุณคา
ความงามตามธรรมชาติ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อ ย า ง มี
วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ประสบการณ ข องความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ นําไปประยุก ตใชในการพัฒ นา
ตนเอง และการดําเนินชีวิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
ชีวิต ความหมาย คุณคาและเปาหมายของ
ชีวิต ปรัชญาและแนวคิด ในการดําเนินชีวิต หลัก ยึด
เหนี่ยวของชีวิต พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ร ว มกั น ในสั ง คม เรี ย นรู แ นวทาง
ในการแกปญหาชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
GES3102 วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
วิ วั ฒ นาการสั ง คม ระบบเศรษฐกิ จ
การเมืองและการปกครองของประเทศไทยและสังคมโลก
การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครอง ตลอดถึ ง การพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และการปกครองของประเทศไทย เพื่อปรับตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนปรับตัวเขากับการจัด
ระเบียบของสังคมโลก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
ความหมาย คุณ คา และเปา หมายของ
ชีวิต ปรัช ญาและแนวคิดในการดําเนินชีวิต ความหมาย
ของจริ ย ธรรม หลั ก การพั ฒ นาจริ ย ธรรม การพั ฒ นา
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดําเนินชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมการแกไขปญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
GEN3101 สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดําเนินชีวิตของมนุษยภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในดา นสัง คมวัฒ นธรรมเศรษฐกิจ
การเมือ งการปกครอง และเทคโนโลยี พลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่สงผลกระทบตอประชากรโลก
และประเทศไทยการปรับตัวของไทยในการเปนประชาคมโลก
และประชาคมอาเซียนสภาพปญ หาและแนวโนม ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เ กิ ดขึ้นในประเทศไทยอัน เปนผลมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒนและประชาคมอาเซียน
GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) GEN3102 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
Law for Daily Life
Law for Living
กฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต
หลักกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชน องคกรในกระบวนการยุติธรรมทางแพงและทางอาญา
พึงทราบ
GES3105 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
Thai Politics and Government
Thai Politics and Government
สถาบั นและกระบวนการเมื องไทย
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร พั ฒ น า ก า ร ก า ร เ มื อ ง
ประวัติศาสตร การปกครองไทยวิเคราะหการเมืองและ การปกครองไทย สถาบัน ทางการเมือ งและเหตุก ารณ
พฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะหบทบาทของสถาบัน สํ า คัญ ทางการเมือ ง แนวโนม บริ บ ททางการเมื อ ง
ทางการเมืองของไทย คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรค การปกครองของสังคมไทย
การเมือง การเลือกตั้งการบริหารราชการและการปกครอง
ทองถิ่น
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GET4104 การออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความรูเ บื้อ งตน เกี่ย วกั บ การออกกํ าลัง กาย
และนันทนาการ ความหมายและคุณคาของกิจกรรม
การออกกํ า ลั ง กายและนั น ทนาการ ประเภทของ
การออกกําลังกายและนันทนาการ การฝกปฏิบัติการ
ออกกํา ลัง กายชนิดต างๆ หลัก การเปน ผูนํากิ จ กรรม
นันทนาการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ
GET4102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย
ความคิ ดสร างสรรค การวิ เคราะห ข อมู ลและข าวสาร
ตรรกศาสตร และการใช เหตุ ผล กระบวนการตั ดสิ นใจ
กําหนดการ เชิงเสน และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN4101 การออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความหมา ย ความ รู เ บื้ อ งต น ประเภท
หลั ก การ และประโยชน ข องการออกกํ าลั ง กายและ
นันทนาการเพื่อสุขภาพ การฝ กปฏิบั ติการออกกําลั งกาย
ชนิดตางๆ และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดและแกไข
ปญหาทางคณิตศาสตร ขาวสาร การนําเสนอขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การเทียบบัญญัติไตรยางศ และ
รอยละ ความนาจะเปน ตรรกศาสตร และการใชเหตุผล
ลําดับและอนุกรม

ตารางรายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN4102 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality of Life
กระบวนการและการพัฒ นาวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลั ก การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต การส งเสริ ม สุ ขภาพและการป อ งกั นโรค
ความสํ า คัญ และผลกระทบของการพัฒ นาทาง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ที่มี ตอ ระบบนิ เ วศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการอนุรักษ การนําความรูทางวิท ยาศาสตรมาประยุก ต
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรม าประยุก ตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอ ยางเปนสุขและ
มีประสิทธิภาพ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย และสังคม
GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ความหมาย คุณสมบัติ และมิติของสิ่ง แวดลอ ม ทรัพ ยากรธรรมชาติ
ความสําคัญ การใชและการพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ ระบบนิเ วศ ความสัม พันธ
เชิง ระบบระหวางสิ่ง มีชีวิตกับสิ่ง แวดลอ มทางกายภาพและสิ่ง แวดลอ มทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น เครือขายสิ่งแวดลอม การใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีผลตอ สิ่ง แวดลอ ม ปญ หามลพิษ การประเมินสถานการณ มาตรฐาน
สิ่งแวดลอม คุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมการสงเสริม
ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง คุ ณ ภา พ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดลอมศึกษา
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEN4103 การศึกษาคนควาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Individual Studies and Information Technology for
Work
ความสําคัญของการรูสารสนเทศกระบวนการพัฒนาความรู
และทัก ษะสารสนเทศ การสืบ คน สารสนเทศ โดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเป น เครื่ อ งมื อ องค ป ระกอบทางด า นฮาร ด แวร การใช
โปรแกรมระบบ การใชโปรแกรมประยุกต เพื่อการจัดทําเอกสาร การทํา
ตารางคํานวณ การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล การใชงานเครือขาย
คอมพิว เตอร การแลกเปลี่ ยนข อ มูล บนระบบเครื อ ข ายคอมพิ วเตอร
การเคารพในทรัพยสินทางปญญา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
GEL1103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Individual Studies Work
ความสํา คัญ ของการรูส ารสนเทศกระบวนการพัฒ นาความรูแ ละทั ก ษะ
สารสนเทศ ประกอบดวย การวิเคราะหความตอ งการสารสนเทศการเลือกแหลงและ
ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศเปนเครื่องมือ
การวิ เ คราะห และสั ง เคราะหแ ละประเมิ นสารสนเทศ การเรี ยบเรียงและนํา เสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
GEL4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Information Technology for Work
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่มีผ ลกระทบตอ ชีวิตและความเปนมนุษ ย
องค ป ระกอบทางด านฮารด แวร การใช โ ปรแกรมระบบ การใช โ ปรแกรมประยุก ต
เพื่อ การจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล
ศึก ษาการใช ง านเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การแลกเปลี่ย นขอ มู ล บนระบบเครือ ข า ย
คอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสินทางปญญา

53

