โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1. บทนํา
วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มงุ พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถ
ใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สามารถเลือกศึกษารายวิชาที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ไดตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร
2. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 กลุมวิชาภาษาไทย
2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

3
12
9
6
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ โครงสรางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา โดยสามารถดู
รายละเอียดจากหลักสูตรสาขาวิชา
3. ความหมายของรหัสวิชา

XX – XXX - XXX

รหัสคณะ
สาขาวิชา
หมวดวิชา
ลําดับวิชา
ปที่ควรศึกษา
กลุมวิชา

2
4. ความหมายของรหัสหนวยกิตและรหัสชั่วโมงเรียน
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

ชั่วโมงทฤษฎี/สัปดาห
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา/สัปดาห
ชั่วโมงปฏิบัติ/สัปดาห
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5. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
5.1 กลุมวิชาภาษาไทย ประกอบดวย 5 รายวิชา
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
วรรณคดีไทย
Thai Literature
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Thai Writing for Profession

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

5.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 13 วิชา
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218

ภาษาอังกฤษ 1
English 1
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
การฟงภาษาอังกฤษ
English Listening
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Communication in Daily Life
ภาษาจีนเบื้องตน
Fundamental of Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
Chinese to Thai Translation 2

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

5.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวย 16 รายวิชา
ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย 11 รายวิชา
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
Man and Society
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
สังคมกับการปกครอง
Society and Government
สังคมกับสิ่งแวดลอม
Society and Environment
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-003-112
01-003-113

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สันติศึกษา
Peace Studies

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

ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย 5 รายวิชา
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ไทยศึกษา
Thai Studies
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

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

5.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 รายวิชา
ก. กลุมวิชาคณิตศาสตร ประกอบดวย 3 รายวิชา
02-001-101
02-001-103
02-001-104

คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental Mathematics
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

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

ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 2 รายวิชา
02-002-101
02-002-104

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประกอบดวย 6 รายวิชา
ก. กลุมวิชาพลศึกษา ประกอบดวย 4 รายวิชา
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125

พลศึกษา
Physical Education
ลีลาศ
Social Dance
กีฬาประเภททีม
Team Sports
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ข. กลุมวิชานันทนาการ ประกอบดวย 2 รายวิชา
01-006-101
01-006-105

นันทนาการ
Recreation
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
Recreation for Training Courses

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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6. คําอธิบายรายวิชา
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนั ด หมาย การนํ า เสนองาน การบอกคุณ สมบัติ ข องสิ น ค าและบริ ก าร การพู ด ถึ ง เปา หมายและการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
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English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง
การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking
and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั ้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
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Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship

3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
01-003-103
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Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research
analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแห งเอเชียตะวั นออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study
skills; citation and bibliography
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient;
personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความ
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development

18

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสมั พันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement
02-001-101

คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
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01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management
of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate
recreational activities for training courses
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7. การพัฒนาผลการเรียนรู
7.1 คุณธรรม จริยธรรม
7.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และ
เปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอนสอดแทรก เพื่อใหนกั ศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
7.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้น เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เ ปนไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย นัก ศึกษาตองมีค วาม
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
7.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
7.2 ความรู
7.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกีย่ วกับวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งกลุมศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใชในการ
ดําเนินชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
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(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
7.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
7.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
7.3 ทักษะทางปญญา
7.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทยในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตอง
มีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
7.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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7.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
7.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
7.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกีย่ วของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่เปนผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคน
เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ อาจารยตองสอนสอดแทรกเพื่อใหนกั ศึกษาเกิดคุณลักษณะตอไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
7.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขา มหลัก สู ตร หรื อตองค นคว า หาข อมู ลจากการสั ม ภาษณ บุคคลอื่น หรื อผู มีประสบการณ โดยมีค วาม
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
7.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
7.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
7.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ คการนํา เสนอโดยใชทฤษฏี การเลื อ กใชเครื่ อ งมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
8. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเ ห็นวาแตละรายวิชาในหลัก สูตรรับผิ ดชอบตอผลการเรี ยนรู ใดบาง โดยระบุวาเปน ความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

●    ● ●   ● ● ● ● ● ●     ● ●

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ● ●  ●   ● ● ● ● ●   ●   ● ●

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

●   ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●

01-001-109 วรรณคดีไทย

●    ● ●  ● ● ● ● ●  ●      ●

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ

●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●
                   

01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

1




2




3




4




5




ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1




2




3




4




1




2




3




ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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