หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2559)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education, Sisaket Rajabhat University
2. ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1.1 ความสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดกําหนดคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงคของมหาวิทยาลัยตาม
รูปแบบ SSKRU Model คือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรมตอสังคม 2) มีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ 3) มีความรู
4) มีความรับผิดชอบ และ 5) มีความสามัคคี เพื่อใหคณะและหนวยงานที่รับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของกับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใชเปนเกณฑและเปาหมายในการจัด หลัก สูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมนอก
หลักสูตรเพื่อสรางบัณฑิตที่เปน ทรัพยากรที่ดีแกสังคมบนพื้น ฐานความพอเพียงตามปรัชญามหาวิทยาลัย
ที่วา “ความรูคูคุณธรรม นําชุมชนใหเขมแข็ง แหลงภูมิปญญาไทย” ผนวกกับการจัดการเรียนการสอนในยุค
ปจจุบัน เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนจะตองมีทักษะการ
เรียนรูในหลายดาน อาทิเชน ทักษะดานการเรียนรูแ ละภาษา ทักษะดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ดานการดําเนินชีวิตในสังคมเพื่อใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ฯลฯ
คุณสมบัติที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยนี้สอดคลองกับแนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 กําหนดไววา “ วิชาศึกษาทั่วไปหมายถึงวิชาที่มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกลมีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม
เปนผูใฝรูส ามารถคิด อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติด ตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณ ธรรม
ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงไดปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 โดยกําหนดกลุมวิชา จํานวน 4 กลุม เพื่อใหครอบคลุมความรูและทักษะที่จําเปนในการเรียนรู ซึ่ง
ไดแก 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร และ 4. กลุม
วิชาคณิต ศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยแตละกลุมวิชาจะประกอบดวยรายวิชาที่จะพัฒนาให
ผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไดอยางมีคุณภาพ

3.1.2 ปรัชญา
มุงสรางเสริมบัณฑิตใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรมมีทกั ษะในการเรียนรูแ ละการสื่อสาร มีความฉลาดทาง
อารมณ อยูอยางมีวัฒนธรรม นําชุมชนใหเขมแข็ง สรางสรรคความเปนเลิศสูส ากล
3.1.3 วัตถุประสงค
1) พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
2) พัฒนาผูเรียนใหมีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคสามารถคิดวิเคราะห และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได
3) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารสูส ากล (การฟง การพูด การอานการเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)
4) พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝรูและมีความสามารถในการเรียนรูด วยตนเองตลอดชีวิต
5) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ดนตรีกีฬาและนันทนาการ
6) พัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดทางอารมณสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
4. กําหนดการเปดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการนําเสนอตอสภาสถาบันในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ 2558 .
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ 2558 .
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6. นักศึกษา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกหลักสูตร
ที่นํารายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้บรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
7. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และอาจารยพิเศษ ทั้งนี้
อาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนกั ศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิต
ที่เปนไปตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้อาจารยผูสอนวิชาเดียวกันจะตองรวมกันจัดทําราย
ละเอียดของวิชา เพื่อใหการสอนเปนไปในแนวเดียวกัน

8. โครงสรางรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตองเรียนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต
8.1.1 กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 - 12 หนวยกิต
บังคับเรียน 6 หนวยกิต
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
(Thai for Communication and Information Retrieval)
1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation of English)

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

เลือกเรียน 3 - 6 หนวยกิต
1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพืน้ ฐาน
(Basic Speaking Skills of English)
1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
(Basic Reading and Writing of English)
1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
(Japanese for Beginners)
1571118 ภาษาจีนเบื้องตน
(Chinese for Beginners)
1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน
(Malay for Beginners )
1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
(Korean for Beginners)
1671104 ภาษาลาวเบื้องตน
(Lao for Beginners)
1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน
(Khmer for Beginners)
1691103 ภาษาพมาเบื้องตน
(Burmese for Beginners)
1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
(Vietnamese for Beginners)
1741101 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
(Bahasa Indonesia for Beginners)

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

8.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 6 - 9 หนวยกิต
บังคับเรียน 3 หนวยกิต
2522203 คุณธรรม นําความรู
(Virtue – lead Knowledge)

3(2-2-5)

เลือกเรียน 3 - 6 หนวยกิต
1500104 ความจริงของชีวิต
(Truth of Life)
1500124 เพศวิถี
(Sexual Orientation)
2000116 สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic Appreciation)
2500101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
(Human Behaviour and Self Development)

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

8.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน 6 - 9 หนวยกิต
บังคับเรียน 6 หนวยกิต
2500102 วิถีไทย
(Thai Living)
2500107 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)

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

เลือกเรียน 0 - 3 หนวยกิต
2500103 วิถีโลก
(Global Living)
2500108 ชีวิตกับสิง่ แวดลอม
(Human Beings and Environment)
2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
(Self-Economic Sufficiency)
2500113 สิทธิและหนาที่พลเมือง
(Human Rights and Civic Responsibility)

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

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ
(Man and Nature)

3(3-0-6)

8.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน 6 - 9 หนวยกิต
บังคับเรียน 3 หนวยกิต
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(Information Technology for Life)
เลือกเรียน

3(2-2-5)

3 - 6 หนวยกิต

4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Science for Quality of Life)
4000106 การคิดและการตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making)
4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)

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

9. คําอธิบายรายวิชา
9.1 กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1500119

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Thai for Communication and Information Retrieval)
การพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา การสืบคนสารสนเทศตาง ๆ จากทรัพยากร
สารสนเทศ เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เขียนรายงานไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ
Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing
on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry
information and writing acceptable reports according to Thai language principle.

1500120

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Foundation of English)
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในการสื่อสารเบื้องตน
ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ใชคําศัพท วลี และใชไวยากรณเบื้องตนในการ
สื่อสาร
Development of listening, speaking reading and writings skills in basic
communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying
basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate.

1500123

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Basic Speaking Skills of English)
ฝกทักษะการฟง การพูด เนนการออกเสียงหนักเบาของคําศัพท ประโยคอยาง
ถูกตอง เลือกใชวลี สํานวนในบทสนทนาขั้นพื้นฐานตาง ๆ
Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and sentence
intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1500125

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Basic Reading and Writing of English)
เทคนิคการอาน ทั้งการอานออกเสียงและการอานในใจ เทคนิคการเพิ่มพูนคําศัพท
ใหกวางขึน้ และฝกอานบทอานที่หลากหลาย รวมทัง้ หนังสือนอกเวลาตาง ๆ ฝกเขียนประโยค
ตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใชโครงสรางประโยคและ
คําศัพทที่เหมาะสม
Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, Techniques
for vocabulary expansion and various types of texts including external books. Practice of
writing sentences using the correct grammar. Writing from models using appropriate
structure and vocabulary.

1561115

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(2-2-5)
(Japanese for Beginners)
ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ โดยศึกษาตัวอักษรญี่ปุน คําศัพท รูปประโยค
และไวยากรณพื้นฐาน โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาลักษณะ
ทางสังคม วัฒนธรรม
Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary,
sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill in daily life
including studying of Japanese social.

1571118

ภาษาจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
(Chinese for Beginners)
ระบบสัทศาสตรภาษาจีนกลาง หลักการเบื้องตนของตัวอักษรจีน และฝกทักษะ
การฟง พูด อาน เขียนคําศัพท วลี ประโยค และขอความอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน
Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,
and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese
words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,
greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1581107

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(2-2-5)
(Malay for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกบท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยคงาย ๆ
ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making Introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making Conclusion
and answering questions and simple Malay sentence writing.

1661108

ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(2-2-5)
(Korean for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกบท
สนทนาทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยคงาย ๆ
ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion
including answering questions and simple Korean sentence writing.

1671104

ภาษาลาวเบื้องตน
3(2-2-5)
(Lao for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝก
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อ
ของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียน
ประโยคงาย ๆ ได

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion
and answering questions and simple Lao sentence writing.
1681103

ภาษาเขมรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Khmer for Beginners)
ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบท
สนทนาทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยค
งาย ๆ ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures
and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making
introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,
making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing

1691103

ภาษาพมาเบื้องตน
3(2-2-5)
(Burmese for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกบท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยค
งาย ๆ ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures
and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making
introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making
conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1711108

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(2-2-5)
(Vietnamese for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกบท
สนทนาทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยค
งาย ๆ ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures
and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making
introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making
conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing.

1741101

ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Beginners)
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐานเนน ฝกบท
สนทนาทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขียนประโยค
งาย ๆ ได
Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia
structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,
making introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,
making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia sentence
writing.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

9.2 กลุม วิชามนุษยศาสตร
2522203

คุณธรรม นําความรู
3(2-2-5)
(Virtue – lead Knowledge)
ทฤษฎี ความหมายความรู และวิธสี รางความรู การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนา
สุขภาพกายและจิต การปลูกฝงคานิยมที่ดงี ามตามหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ เคารพในศักดิศ์ รีและจิตวิญญาณแหงความเปนมนุษย ความภูมิใจในความ
เปนไทย มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ อนุรักษภูมิปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม การเจริญเมตตา ฝกจิตภาวนา การเขียนบันทึกความดีและสามารถบูรณา
การหลักคุณธรรมการครองตน ครองคนและครองงาน ไปใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
และเหมาะสม
Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative thinking,
physical and mental development, fostering good popularity follow by morality way, virtue
and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and spirit of humanity,
proud to be Thai, having the responsible consciousness towards society and nation,
preserving Thai wisdom, natural resources and environment, kindness meditation, mental
meditation, writing goodness note and can be integrated the principles of virtues person
in self-control, conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly and
appropriately

1500104

ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
(Truth of Life)
ความหมายของชีวิต ความจริงของชีวติ คุณคาและเปาหมายของชีวิตในดานศาสนา
และปรัชญา ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา การนําหลัก
ธรรมมาใชแกปญหาชีวิตในยุคโลกาภิวัตน หลักการเจริญสติเพื่อเขาใจสัจจะธรรมแหงชีวิต
ตนเอง ผูอื่น สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจริง ดํารงชีวิตดวยหลักสัมมาปฏิบัติ เพื่อ
ชีวิตสันติสุขและสังคมสันติภาพ
Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and philosophy, life
charter and principles of Dhamma in living according to the principles of religion, bringing
the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems in globalization,
mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself others society and
everything as the truth, living with doing right for peaceful life and society

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1500124

เพศวิถี
3(3-0-6)
(Sexual Orientation)
ความหมายและขอบขายของเพศศึก ษา ความสําคัญและความจําเปน ในการ
เรียนเพศศึกษา ความรูเรื่องเพศวิถีและองคประกอบเรื่องเพศ พัฒนาการของมนุษย
สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ
ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการ
สงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศ
Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying
well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,
personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and
cultural sectors affecting sexual well-being instructional process.

2000116

สุนทรียภาพของชีวิต
3(2-2-5)
(Aesthetic Appreciation)
จําแนกขอแตกตางอารมณแ หงความสุข ปรัชญาทางความคิด เชิงสรางสรรค
จินตนาการ และการกลาแสดงออก ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรีย
ศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทาง
การเห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี
และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก 2) ผานขั้น
ตอนความคุนเคย และ 3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง เพือ่ ใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ และการนําไปปรับใชในชีวิต
Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioural
aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of
sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and performing arts through
learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level for
getting experience in aesthetic appreciation.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

2500101

พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
พฤติกรรมมนุษย องคประกอบและสาเหตุปจ จัยแหงพฤติกรรม การศึกษาและ
พัฒนาตนเองของมนุษย การบริหารตนเอง การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การ
พัฒนาพฤติกรรมการทํางานและการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตาม และการอยู
รวมกันอยางเปนสุข
Human behaviour factors and casual of behaviour, self study and human self
development, self management, human relations, communication, work development
and teamwork, leader and follower and peaceful society.
9.3 กลุม วิชาสังคมศาสตร

2500102

วิถีไทย
3(3-0-6)
(Thai Living)
ลักษณะสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย อัตลักษณ
ความเปนไทย การสํานึกรักความเปนไทยและสํานึกรักษบานเกิด ประวัติศาสตรไทยและ
ประวัติศาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดีตและปจจุบัน ปญหาสังคมไทย
กระบวนทัศนที่เหมาะสมกับสังคมไทย
The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,
Thailand identities, Awareness Thailandand love for homeland, Thai history and local
history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in Thailand, The
Social Paradigm Thailand.

2500107

อาเซียนศึกษา
(6-0-3)3
(ASEAN Studies)
พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม การกอตั้ง
ประชาคมอาเซียน ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน การวิเคราะหปญหาและแนวโนม
ในอนาคต กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ ของอาเซียน การรวมกลุมประเทศอาเซียน
และพัฒนาการของประเทศตางๆ ในอาเซียน เนนลักษณะรวมและความหลากหลายในมิติ
ทางประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานัน้

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions
since the emerging period to the present. The establishment of ASEAN community,
Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external
relations with other regional cooperation, and the development of the member countries
with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics, economy, and
society.
2500103

วิถีโลก
3(3-0-6)
(Global Living)
สภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองของโลกปจจุบัน ผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองของโลกตอสังคมไทย การปรับตัวของสังคมไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) วิเคราะหทิศทาง
อนาคตของเศรษฐกิจโลกได
Situations of current economy, society, politics and government, effects of global
economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society
accordance with global change focusing on countries from different parts of the world
(European countries, Asian countries), analysis of future world economic directions.

2500108

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
(Human Being and Environment)
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความสัมพันธเชิง
ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา การใช
พลังงานทดแทน ภาวะโลกรอน ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากภาวะโลก
รอนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations
between human being and environment, development and use of natural resources,
preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology
affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of
environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of
natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of
global warming based on the principles of sustainable development.
2500112

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
(Self-Economic Sufficiency)
วิเคราะห สังเคราะหและฝกปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และแนวทาง
พัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อใหตระหนักในความสําคัญ มีความรู
ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนํา
หลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวติ ของตนเอง พัฒนาองคกรและชุมชน
ไดอยางพอดี พอเพียงและยั่งยืน มีการศึกษาดูงานในระดับทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จ
เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่แทจริง หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน (เนนเนื้อหาการปรับใชให
สอดคลองกับโปรแกรมวิชาที่สอน)
Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for living
development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King
Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of the
philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living
development, sufficient and sustainable development for organizations and communities,
study visit to successful community for practical guidelines. (Contents should be related
to the fields of students)

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

2500113

สิทธิและหนาที่พลเมือง
3(3-0-6)
(Human Rights and Civic Responsibility)
ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา เสริมสรางอุดมการณ
และพลังความคิด พลังความรักและพลังความสามัคคี อยูรวมกันบนพืน้ ฐานของการเคารพ
กติกาของสังคม เคารพผูอื่น และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดียวกัน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดาน
การปองกันการทุจริต ตอตานการคอรัปชั่นและมีภูมิความรูดาน หลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชน
ทุกระดับควรรู
Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power of
thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation, others
and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual goal,
moral and ethical instillment on corruption prevention. resist corruption and understand
general law requires of people at all levels.

2541204

มนุษยกับธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Man and Nature)
วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธร ะหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
แนวโนมระบบธรรมชาติ วิถกี ารเปลีย่ นแปลงของมนุษยและธรรมชาติ ปญหาระหวางมนุษย
กับธรรมชาติ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การดํารงอยูรวมกัน
กับธรรมชาติไดอยางยัง่ ยืนและสันติสุขทัง่ ในระดับบุคคล ประชาคมทองถิน่ ประชาคมโลก
Evolution and interaction between man and environment, change of nature system,
ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects
of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and
global levels.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

9.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
(Information Technology for Life)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและ
สังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใชโปรแกรม
ดานการคํานวณ และการใชโปรแกรมนําเสนองาน การสื่อสารขอมูล การแสวงหาความรู
จากฐานขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร และแหลงขอมูลตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิทาง
ปญญา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร เพื่อดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
Information technology system, influence of computer on life and society, practical
use of information technology, using word processor program, using calculation program
by spreadsheet and using presentation program, communication, searching for information
from computer networks and database regarding intellectual rights, laws, and ethics for
effective living.

4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
(Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การตัดสินใจ กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การคิดเชิงวิพากษ และการประยุกตใชการคิดกับการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, analysis
of information and news, logics and reasons, decision making process, searching
processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem
solutions in daily life

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

4000114

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
(Science for Quality of Life)
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การนําความรูทางวิทยาศาสตรมา
ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก
ถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อคุณภาพชีวิต
Process of scientific and technological development, application of science for life
quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern science
and technology on man, environment, society, politics and culture, application of scientific
knowledge for quality of life.

4083202

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
(Sports for Health)
ความหมาย และความสําคัญของกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย และการ
เลนกีฬาเพือ่ สุขภาพ ประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพือ่ สุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางกลามเนื้อ การเสริมสรางความ
ทนทานของระบบหัวใจและปอด การควบคุมน้ําหนัก โภชนาการกับการออกกําลังกาย
นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สถานบริการสําหรับการสงเสริมการออกกําลัง
กายและการเลนกีฬา
Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health,
benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test,
gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with
exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in exercise and
sport.

