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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได<ดําเนินการนําผลการวิจัยประเมินหลักสูตร
และข<อเสนอแนะจากการวิพากษ-ห ลักสูตรภายใน ปรับ ปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรัชญา
เน< น ให< บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะในการคิ ด มี ค วามเป@ น มนุ ษ ย- ที่ ส มบู ร ณ- มี ค วามรอบรู< อ ย6 า งกว< า งขวาง
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สํ า นึ ก รั ก ท< อ งถิ่ น และความเป@ น ไทย ใส6 ใจต6 อ ความเปลี่ ย นแปลงของสรรพสิ่ ง
พั ฒ นาตนเองอย6 า งต6 อ เนื่ อ ง มี ค วามเข< า ใจและเห็ น คุ ณ ค6 า ของตนเอง ผู< อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ เป@นพลเมืองที่มีคุณค6าของสังคม
2. วัตถุประสงค+
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีวัตถุประสงค- ดังนี้
1. เพื่อให<ผู<เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต6อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล<อม
2. เพื่อให<ผู<เรียนเป@นผู<ใฝFรู< สามารถแสวงหาความรู<ได<ด<วยตนเอง เรียนรู<ตลอดชีวิต และเข<าใจใน
ระบบความเป@นไปของกระแสโลก
3. เพื ่ อ ให< ผู < เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห- ข < อ เท็ จ จริ ง อย6 า งเป@ น ระบบ มี เ หตุ ผ ล มี ค วามคิ ด
อย6างสร<างสรรค-และมีวิจารณญาณ
4. เพื่ อ ให< ผู< เรี ย นมี ค วามเข< าใจและเห็ น คุ ณ ค6 า ของศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และความงดงามตาม
ธรรมชาติ
5. เพื่อให<ผู<เรียนมีความสํานึกรักท<องถิ่นและความเป@นไทย ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป@นประมุข
6. เพื่อให<ผู<เรียนมีความรู<อย6างกว<างขวาง มีทักษะด<านภาษา และสามารถใช<ภาษาในการสื่อสารได<
3. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 3 กลุ.มวิชา ดังนี้
1. กลุ6มวิชาภาษา
2. กลุ6มวิชามนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร3. กลุ6มวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
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4. กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
ในการนี้ คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ได< วิ เคราะห- และสั งเคราะห- ข< อมู ล
อย6 างรอบด< าน เพื่ อนํ าไปสู6 การกํ าหนดกรอบแนวคิ ดการปรั บปรุ งหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปฉบั บนี้ ให< มี ความ
สอดคล<องกับอัตลักษณ-ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว6า “สํานึกดี มีความรู< พร<อมสู<งาน” ดังนี้
1. เสริมสรางความเปนมนุษย

สํานึกดี

2. เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ

3. ความรอบรูอยางกวางขวาง

มีความรู

4. ใสใจตอความเปลี่ยนแปลง
ของสรรพสิ่ง

5. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

พรอมสู
งาน

6. ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ

7. พรอมใหความชวยเหลือเพื่อมนุษย

8. เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม
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5. ความสอดคลองของรายวิ ช ากั บ วั ต ถุ ป ระสงค+ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา อัตลักษณ+ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้
ที่

วัตถุประสงค+

1

เพื่อให<ผู<เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต6อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล<อม
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1.
2.
3.

4.
5.
เพื่ อ ให< ผู< เรี ย น เป@ น ผู< ใฝF รู< 1.
สามารถแสวงหาความรู< ไ ด<
ด<วยตนเอง เรียนรู<ตลอดชีวิต 2.
และเข< า ใจในระบบ ความ
เป@นไปของกระแสโลก
3.
4.
5.
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6.
7.
1.
2.

อัตลักษณ+ของบัณฑิต
รายวิชาบังคับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
- สํานึกดี
ศาสตร-พระราชาของพระบาทสมเด็จ - มีความรู<
พระเจ<าอยู6หัวรัชกาลที่ ๙
- พร<อมสู<งาน
อาเซียนศึกษาและความเป@นพลเมือง
อาเซียน
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
เศรษฐกิจกับวีถีชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ
- มีความรู<
สารสนเทศออนไลน- พร<อมสู<งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และสื่อประสม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ
การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
อาเซียนศึกษาและความเป@นพลเมือง
อาเซียน
การเป@นผู<ประกอบการสมัยใหม6
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
- สํานึกดี
คณิตศาสตร-เพื่อการตัดสินใจ
- มีความรู<

เพื่อให<ผู<เรียนสามารถ
วิเคราะห-ข<อเท็จจริงอย6าง
เป@นระบบ มีเหตุผล มี
ความคิดอย6างสร<างสรรค-และ
มีวิจารณญาณ
เพื่อให<ผู<เรียนมีความเข<าใจ
1. ความเป@นไทย
และเห็นคุณค6าของศิลปะ
2. ศาสตร-พระราชาของพระบาทสมเด็จ
วัฒนธรรม และความงดงาม
พระเจ<าอยู6หัวรัชกาลที่ ๙
ตามธรรมชาติ
3. อาเซียนศึกษาและความเป@นพลเมือง
อาเซียน

- สํานึกดี
- มีความรู<
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ที่
5

6

อัตลักษณ+ของบัณฑิต
วัตถุประสงค+
รายวิชาบังคับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให<ผู<เรียนมีความสํานึกรัก 1. ศาสตร-พระราชาของพระบาทสมเด็จ - สํานึกดี
ท<องถิ่นและความเป@นไทย
พระเจ<าอยู6หัวรัชกาลที่ ๙
- มีความรู<
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 2. ความเป@นไทย
- พร<อมสู<งาน
อันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป@น 3. เศรษฐกิจกับวีถีชีวิต
ประมุข
เพื่อให<ผู<เรียนมีความรู<อย6าง
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- มีความรู<
กว<างขวาง มีทักษะด<านภาษา 2. ภาษาอังกฤษ 1
- พร<อมงาน
และสามารถใช<ภาษาในการ
3. ภาษาอังกฤษ 2
สื่อสารได<
4. ภาษาอังกฤษ 3
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6. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ต<องเรีย นทุ กกลุ6มวิช ารวมไม6น< อยกว6า 30 หน6 วยกิต โดยมี รายวิช าบั งคับ จํานวน 25 หน6 วยกิ ต และ
รายวิชาเลือก อย6างน<อย 5 หน6วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ6มวิชาใดก็ได< ดังนี้
1. กลุ.มวิชาภาษา
1.1 บังคับ
เรียน
9 หน.วยกิต
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
061102 ภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
061103 ภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
061104 ภาษาอังกฤษ 3
2(1-2-3)
1.2 เลือก
เรียน 0 – 5 หน.วยกิต
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
061106 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
061107 ภาษาอังกฤษ 4
2(1-2-3)
061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
061109 ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
3(3-0-6)
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6)
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6)
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6)
061114 ภาษาพม6าพื้นฐาน
3(3-0-6)
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(3-0-6)
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
3(3-0-6)
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+
2.1 บังคับ
เรียน
9 หน.วยกิต
061201 ศาสตร-พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู6หัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3)
061202 ความเป@นไทย
3(3-0-6)
061203 อาเซียนศึกษาและความเป@นพลเมืองอาเซียน
2(1-2-3)
061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
2.2 บังคับเลือก
061205 การเป@นผู<ประกอบการสมัยใหม6
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน

เรียน

2 หน.วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2.3 เลือก
เรียน 0 – 5 หน.วยกิต
061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
061209 มนุษย-กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
061210 การใช<เหตุผลในสังคม
2(2-0-4)
061211 ความรู<เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปRจจุบันและอนาคต
3(3-0-6)
061212 มนุษย-กับอารยธรรม
2(2-0-4)
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
061214 แหล6งและวิธีการเรียนรู<ด<วยตนเอง
2(2-0-4)
3. กลุ.มวิชาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
3.1 บังคับ
เรียน
3 หน.วยกิต
061301 คณิตศาสตร-เพื่อการตัดสินใจ
2(1-2-3)
061302 วิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
3.2 บังคับเลือก
เรียน
2 หน.วยกิต
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน2(1-2-3)
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
2(1-2-3)
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ
2(1-2-3)
3.3 เลือก
เรียน 0 – 5 หน.วยกิต
061306 สิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห6งชีวิต
3(3-0-6)
061307 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
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7. คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ.มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
061101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
ความสํ าคั ญ ของภาษาไทยในฐานะเป@ น เครื่ องมื อสื่ อสาร กระบวนการพั ฒ นา
ทักษะการพูด การฟRง การอ6าน และการเขียน การใช<ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การย6อความ การสรุปความ
การใช<ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป@นทางการและไม6เป@นทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใช<
สื่อและเทคโนโลยี
Importance of Thai language as communication tools, development
processes for speaking, listening, reading, and writing using Thai language in daily life,
summarizing, using Thai language for both formal and informal communication, report
writing, making presentation using media and technology.
061102

ภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
(English 1)
การฟR ง การพู ด การอ6 านและการเขี ย นภาษาอั งกฤษเบื้ องต< น เพื่ อการสื่ อสาร
ในชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยาย
สถานที่ การบรรยายเหตุการณ-ต6าง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต
Listening, speaking, reading, and writing on fundamental English for
daily life communication, greeting, self-introduction, describing people, describing things,
describing places, describing events, indicating interests and hobbies, and planning the
future
061103

ภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
(English 2)
การฟR ง การพู ด การอ6 า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงขึ้น การขอข<อมูลและการให<ข<อมูลทั่วไป การให<ข<อเสนอแนะ การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความรู<สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ
Listening, speaking, reading, and writing English for daily life
advanced communication, requesting and giving general information, giving suggestions,
giving opinions, expressing feelings, inferring, summarizing, finding main ideas
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061104

ภาษาอังกฤษ 3
2(1-2-3)
(English 3)
การฟR ง การพู ด การอ6 า นและการเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสํ า หรั บ
การเตรียมข<อมูลเพื่อใช<ในการสมัครงาน การอ6านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข<อมูล
เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย6อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ-งาน
Listening, speaking, reading, and writing English for preparing
application information, reading job advertisements, job application, requesting job-related
information, writing resume and application letters, job interviews
061105

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Career)
ทั กษะการใช< ภ าษาไทยในการสื่ อสารสํ าหรั บ งานอาชี พ อย6 างมี ศิล ปะ ถูกต< อง
ตามกาลเทศะ บุ ค คล และโอกาส การนํ า เสนอในเชิ งให< ค วามรู< ข< อ คิ ด เห็ น ข< อ เสนอแนะ การเขี ย น
ประชาสัมพันธ-และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย
Skills in using Thai language for career artistically, correctly, with
appropriate time, places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, and
suggestions, writing public relation and advertisements, writing projects, writing reports for
career, writing letters.
061106

ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Aesthetics of Thai Language)
ความสําคัญและคุณค6าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลปx การรับรู<ถึงความงดงาม
ทางภาษา การประเมินคุณค6าให<สอดคล<องกับเนื้อหา และการถ6ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต6าง ๆ
The importance and value of Thai language in the literary arts,
perception on beauty of language, evaluation of value relating to content, and expressing
the beauty of language in various forms.
061107

ภาษาอังกฤษ 4
2(1-2-3)
(English 4)
การฟRง การพูด การอ6านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน
ได<แก6 การทักทาย การต<อนรับ การนัดหมาย การถามและการให<ข<อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส- และการนําเสนองาน
Listening, speaking, reading, and writing for career communication
such as greetings, welcoming, making appointment, asking and giving career-related
information, taking notes, writing e-mails, and giving presentation.
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061108

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Chinese)
ทั ก ษะการฟR ง พู ด ภาษาจี น กลางเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การอ6 า น
ออกเสี ยง ภาษาจี นกลางตามมาตรฐาน ระบบเสี ย งภาษาจี น กลางเบื้ องต< น ทั กษะการอ6 านอักษรพิ น อิ น
หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต<น
Listening and speaking skills of Chinese for communication in daily
life, reading aloud according to Chinese standards, basic sound system of Chinese, Pinyin
characters reading skills, fundamental concepts of Chinese character writing.
061109

ภาษาญี่ปุZนพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Japanese)
คําศัพท- รูปประโยค ไวยากรณ- พื้นฐานภาษาญี่ปุFนโดยตัวอักษรโรมัน และการ
สนทนาที่ใช<ในชีวิตประจําวัน
Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman
characters, and conversations in daily life.
061110

ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Khmer)
โครงสร<างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟRง การพูด การอ6าน และการเขียน
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
Basic structures of Khmer language, listening, speaking, reading, and
writing skills, conversations in daily life according to Cambodian culture.
061111

ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Hindi)
โครงสร<างพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟRง การพูด การอ6าน และการเขียน
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย
Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, and
writing skills, conversations in daily life according to Indian culture.
061112

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental French)
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ- ทักษะเบื้องต<นการฟRง การพูด การอ6าน
และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน
French characters and grammar, basic skills in listening, speaking,
reading, and writing, conversation in daily life.
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061113

ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Laos)
โครงสร<างพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟRง การพูด การอ6าน และการเขียน
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวลาว
Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and
writing skills, conversations in daily life according to Laos culture.
061114

ภาษาพม.าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Burmese)
โครงสร<างพื้นฐานทางภาษาพม6า ทักษะการฟRง การพูด การอ6าน และการเขียน
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวพม6า
Basic structures of Burmese language, listening, speaking, reading,
and writing skills, conversations in daily life according to Burmese culture.
061115

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Vietnamese)
โครงสร< างพื้ นฐานทางภาษาเวียดนาม ทั กษะการฟR ง การพู ด การอ6 าน และการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, reading,
and writing skills, conversations in daily life according to Vietnamese culture.

061116

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Korean)
โครงสร<างพื้ น ฐานของภาษาเกาหลี ทั กษะการฟR ง การพู ด การอ6าน และการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคล<องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
Basic structures of Korean language, listening, speaking, reading,
and writing skills, conversations in daily life according to Korean culture.
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
061201
ศาสตร+พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู.หัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3)
(King Bhumibol Adulyadej’s Science)
แนวทางการเรียนรู<ศาสตร-พระราชาในพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช
หลั ก การทรงงาน โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ แ ละปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
ประยุกต-ใช<เพื่อนําไปสู6การพัฒนาอย6างยั่งยืน
Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s philosophy,
working principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy Philosophy, and the
applications for sustainable development.
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061202

ความเปkนไทย
3(3-0-6)
(Thainess)
ความหมายคุณค6าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน
เพื่ อการดํ า รงชี วิ ต การตั ด สิ น คุ ณ ค6 าและมาตรฐานทางจริ ย ธรรม ค6 านิ ย ม วั ฒ นธรรมและประเพณี ไทย
การปฏิบัติ ตนตามศาสนพิ ธีและวันสําคัญต6าง ๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยทรงเป@ นประมุข ภู มิศาสตร-ประเทศไทยที่มีผลต6 อเศรษฐกิจและสังคมของภู มิภาคต6าง ๆ รวมถึงอัตลักษณท<องถิ่นไทยและท<องถิ่นโคราช
Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles,
principles of human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values,
culture and Thai tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of
government with the King as Head of State, Thailand's geography which affects the economy
and society of different regions, including identities, local Thai and local Korat.
061203

อาเซียนศึกษาและความเปkนพลเมืองอาเซียน
2(1-2-3)
(ASEAN Studies and ASEAN Citizen)
ความเป@นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรมและภู มิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิ กอาเซียน กฎบัต รอาเซีย น และความร6วมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความร6วมมือระหว6างประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตนเป@นพลเมืองดีตามสิทธิ
เสรีภาพ หน<าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ-ของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยู6ร6วมกันอย6าง
สันติในประชาคมอาเซียน
Background of the ASEAN Community, political, economic, social and
cultural contexts of ASEAN Charters and cooperation among ASEAN member countries, ASEAN and
cooperation frameworks with other countries, being good citizen with the rights, freedom, duties,
responsibility according to social rules, doing volunteer works, and living together in peace in ASEAN
Community.

061204

การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
(Thinking for Living)
ความหมาย ความสําคัญ ของการคิด มโนทั ศน-ที่เกี่ยวข<องกับการคิด ประสาท
วิทยาศาสตร-การคิด ความสัมพันธ-ของการคิด การเรียนรู< ความรู<และความจํา ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอย6างมีวิจารณญาณ การคิดสร<างสรรค- และการคิดแก<ปRญหา เน<นการฝˆกปฏิบัติและ
การประยุกต-ใช<ในการดําเนินชีวิตอย6างมีคุณภาพ
Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, nerve,
thinking sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, types of
thinking, thinking skills and process, critical thinking, creative thinking, and problem solving,
with focuses on practicing and applying to quality living.
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061205

การเปkนผูประกอบการสมัยใหม.
2(1-2-3)
(Modern Entrepreneurs)
แนวคิ ด พื้ น ฐานและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ สํ า หรั บ การเป@ น ผู< ป ระกอบการ
การวิเคราะห-โอกาสและการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต<น การตลาด การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย- การบัญชีสําหรับผู<ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการ
ประยุกต-ใช<หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21
Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs,
opportunity analysis and business set up, basic concepts for writing business plans,
marketing, production and operation management, human resources management,
accounting for entrepreneurs, financial management, applying sufficiency economy
concepts for doing business in the 21st century.

061206

เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
2(1-2-3)
(Economy and Ways of Life)
วิวัฒนาการของโครงสร<างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจ6าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค<าระหว6างประเทศ
สภาพปR ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คมและแนวทางการแก< ไ ข การประยุ ก ต- ใ ช< ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตนRevolution of economic and social structure and changes,
management of resources, expenses, consumption and saving, production, marketing,
finance, international trade, economic and social problems and solutions, applying
sufficient economy concept for living in the globalization economy and society.
061207

การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
2(1-2-3)
(Self-Management for Work Development)
แนวคิ ด พื้ น ฐานเรื่ อ งการประยุ ก ต- ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการทํ า งาน
การตั้งเปŠาหมายในการทํางาน การจัด การอุปสรรคในการทํางาน การพั ฒ นาบุคลิ กภาพ การสร<างความ
เชื่ อ มั่ น ในตนเอง เทคนิ ค วิ ธี ในการทํ า งานร6 ว มกั บ ผู< อื่ น การจั ด การความขั ด แย< ง การจั ด การสํ า นั ก งาน
การจัดการตนเองภายใต<การเปลี่ยนแปลง
Basic concepts on applying the sufficiency economy concepts in
working, setting goals for work, managing work problems, personality development, selfconfidence development, techniques for working with others, conflict management, office
management, self-management under changes.
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061208

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
ความเข< า ใจเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย- พฤติ ก รรมและวิ ธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม ปR จ จั ย
ที่ เกี่ ย วข< องกั บ พฤติ ก รรมการศึ ก ษาและพั ฒ นาตน การอยู6 ร6ว มกั บ ผู< อื่น อย6 างเข< าใจ การเป@ น ผู< นํ า -ผู< ต าม
และการทํางานเป@นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร<างแรงจูงใจในการทํางาน การสร<างความสุขในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
Understanding about human, behaviors and behavioral study
methods, factors related to learning and self-development behaviors, living with other
people with understanding, being leaders and followers and effective team-working,
constructing motivation for work

061209

มนุษย+กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
(Man and Aesthetics)
ทฤษฎีสุน ทรียศาสตร- ความหมาย ความเป@น มาทางวิชาการกับ ปรากฏการณทางสุนทรีย- ความซาบซึ้งในคุณค6าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล<อม ศาสนา และวัฒนธรรม
การเข<าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรียAesthetics theories, definition, academic background and aesthetic
phenomena, appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, religion, and
culture, access to the meaning and happiness from aesthetics objects things.
061210

การใชเหตุผลในสังคม
2(2-0-4)
(Reasoning in Society)
ลักษณะของเหตุผล การคิด อย6างมี เหตุผลรูป แบบต6าง ๆ การนํ าเหตุผลไปใช<
ในการวิเคราะห- ข<อเท็ จ จริ งอย6 างเป@ น ระบบ มี วิจ ารณญาณ มี ความคิ ดสร<างสรรค- และนํ าไปประยุ กต- ใช<
กับวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอย6างมีคุณค6า
Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for
analyzing truth systemically, critically, creatively, and applying to professions and living
with values.
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061211

ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปxจจุบันและอนาคต
3(3-0-6)
(Present World System and Future World Society)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป@นไปของโลกทั้งในปRจจุบันและ
อนาคต ความสั มพั น ธ-ระหว6างประเทศ แนวโน< มของปR ญ หาประชากร สิ่งแวดล< อม พลังงาน เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒ นธรรม และจริยธรรม ในบริบ ท กระบวนทัศน- พลวัต และผลกระทบต6 อ
อนาคต การเตรียมความพร<อม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต
Concepts and theories of world system related to future studies,
international relationship, trends of population problems, environment, energy,
technology, economy, politics, society, culture, and ethics in the contexts, paradigm,
dynamic, and effects on the future, preparation for future changes in the world society
and future Thai society.
061212

มนุษย+กับอารยธรรม
2(2-0-4)
(Man and Civilization)
การสร< า งอารยธรรมของมนุ ษ ยชาติ อารยธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตก
พั ฒ นาการอารยธรรมตั้ งแต6 สมั ยก6 อนประวัติ ศาสตร- ถึงสมั ย ปR จจุ บั น การวิ เคราะห- กระบวนการรังสรรคอารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา
Development of human civilization, western and eastern
civilization, development of civilization from the pre-historical period to the present,
analysis of civilization creating process within the contexts of economy, politics, society,
culture, and state studies.
061213

กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
กฎเกณฑ-ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช< และการตี ความกฎหมาย สิ ทธิ ห น< าที่ ขั้น
พื้ น ฐานของบุ คคลและการใช< สิ ท ธิ หลั กทั่ ว ไปกฎหมายแพ6 ง เกี่ ย วกั บ บุ คคล ทรั พ ย- สิ น นิ ติ ก รรมสั ญ ญา
หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย
Controlling measures, behaviors of society members, evolution of
laws, definitions and types of laws, legal system, using and interpreting laws, Basic rights
and duties of the person and exercise, general civil laws related to person, property,
contract law, debt, violation, family and inheritance, criminal offense, legal system of
Thailand.
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061214

แหล.งและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง
2(2-0-4)
(Sources and Methods of Autonomous Learning)
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทของทรั พ ยากรสารสนเทศ การค< น คว< า
จากแหล6งสารสนเทศ การเข<าถึง และการใช<ประโยชน-จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู<ด<วยตนเอง
ตลอดชีวิต การจัดเก็บและค<นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค6าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ
การทํารายการบรรณานุกรมและการอ<างอิง
Definitions, importance, types of information resources, searching
from information sources, assessing and using information sources for life-long
autonomous learning, storing and searching for information, information evaluation,
academic note taking, making bibliography and references.
4. กลุ.มวิชาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
061301
คณิตศาสตร+เพื่อการตัดสินใจ
2(1-2-3)
(Mathematics for Decision Making)
การให<เหตุผล การใช<ข<อมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน<น
ทักษะการคิดคํานวณและการประยุกต-ใช<ในชีวิตประจําวัน
Reasoning, using information for decision making and decision
making process focusing on calculation skills and applications for daily life.
061302

วิทยาศาสตร+การกีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports Science for Health)
การนําหลักการทางด<านวิทยาศาสตร-การกีฬาแขนงต6าง ๆ มาประยุกต-ใช<ในการ
ทดสอบระดับความสามารถของร6างกาย และฝˆกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสร<าง
เสริมสมรรถภาพทางกายที่ส6งผลต6อการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
Applying principles from various fields of Sports Sciences for testing
levels of physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and promote
physical fitness which effects good health in daily life.
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061303

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน+
2(1-2-3)
(Information Technology for Online Information Management)
การประยุ ก ต- ใช< เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร- ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละทรั พ ย- สิ น ทางปR ญ ญา
การใช< งานอิ น เทอร- เน็ ต การสื บ ค< น ข< อ มู ล ทางวิ ช าการเพื่ อ รวบรวม วิ เคราะห- ข< อ มู ล นํ า เสนอข< อ มู ล
สร<างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน- การใช<สารสนเทศร6วมกันบนเครือข6ายคลาวด-คอมพิวติ้ง
Applications of computer technology, copyright and intellectual
property, retrieval of academic data for collection, data analysis, data presentation,
development of documents or online questionnaires, use of shared data on cloudcomputing networks.
061304

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
2(1-2-3)
(Information Technology for Communication and Multimedia)
การประยุ กตใชคอมพิ ว เตอรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ กตใชงาน
สื่อประสม การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใช
สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ
Applications of computer and information technology, application
for multimedia, using Internet for communication and information retrieval, data
presentation, applications of multimedia and online social media, laws related to
information technology and penalty.
061305

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ
2(1-2-3)
(Information Technology for Office Automation)
การประยุ กตใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในสํ านั กงาน โปรแกรมประมวลผลคํ า
โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลNงขอมูลจากอินเทอรเน็ ต
เพื่อการทํารายงาน การคํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน
Applications of information technology in office, word processing
programs, spreadsheet programs, presentation programs, knowledge searching and data
sources from the Internet for making reports, data calculation, data analysis, and
presentation
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061306

สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห.งชีวิต
3(3-0-6)
(Environment and Energy for Sustainability of Life)
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช<พลังงานในอดีตถึงปRจจุบัน ปRญหา
การใช<พลังงาน ที่มีผลกระทบต6อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล<อม การอนุรักษ-พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล< อม สภาวะโลกร<อน ภั ย พิ บั ติ มลภาวะในรูป แบบต6 าง ๆ และแนวทาง
ปŠองกันแก<ไข
Definitions and types of energy, energy use from the past until the
present, problems in using energy which affect economy, society, politics, technology and
environment, energy conservation, natural resources and environment, global warming,
disasters, various forms of pollutions and prevention and solving guidelines.
061307

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
(Food for Life)
หลั ก การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ- ท างการเกษตรทั้ ง ทางด< า นพื ช และสั ต ว- การผลิ ต
เกษตรอิ น ทรีย- เกษตรปลอดสารพิ ษ และการเกษตรในโครงการพระราชดํ า ริ การเสื่ อมเสี ย ของอาหาร
และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค6าทางโภชนาการ หลักเบื้องต<นในการถนอม
และแปรรูปอาหารโดยใช<ความร<อน ความเย็น การทําแห<ง หมักดอง การใช<สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
Production concepts, agricultural products from plants and
animals, production of organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture in the
Royal projects, food degradation and quality control, principles and methods of food
selection, nutritional values, basic principles for food preservation and food processing
using heat, cooling, drying, fermentation, chemicals, radiation, and microwave.
061308

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
(Technology in Daily Life)
ความรู< แ ละหลั กการ ในการเลื อ ก การติ ด ตั้ ง การบํ ารุ งรั ก ษาเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ- ไฟฟŠ า เทคโนโลยี สื่ อสาร
เทคโนโลยียานยนต- ที่ใช<ในชีวิตประจําวัน
Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical
appliances, communication technology, automobile technology in daily life.
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การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ในแต. ล ะดานหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป กํ า หนดผลการเรี ย นรู< (Learning
Outcomes) 5 ด<าน ดังนี้
1. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาต<องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให<สามารถดําเนินชีวิตร6วมกับผู<อื่นในสังคมอย6าง
ราบรื่นและเป@นประโยชน-ต6อส6วนรวม มีความรับผิดชอบต6อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนเอง และ
มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดังนี้
1. มีความซื่อสัตย-สุจริต
2. มีความรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม
3. มีจิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟŽ•อเผื่อแผ6ต6อผู<อื่น
4. มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟRงความคิดเห็นของผู<อื่น
5. มีสํานึกในความเป@นไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต6อท<องถิ่น
1.2 กลยุทธ+การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. การกําหนดวัฒนธรรมองค-กรเพื่อปลูกฝRงความมีวินัย โดยเน<นการเข<าชั้นเรียนและการ
แต6งกาย
2. การมอบหมายงานให<รับผิดชอบทั้งงานกลุ6ม งานเดี่ยว เป@นการฝˆกให<รู<หน<าที่ของการ
เป@นผู<นํากลุ6มและการเป@นสมาชิกกลุ6มโดยไม6มีการลอกเลียนงาน
3. การจั ดกิจ กรรมในชั้น เรีย นให< เหมาะสม โดยกระบวนการในกิ จกรรมควรสอดแทรก
จิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟŽ•อเผื่อแผ6ต6อผู<อื่น เช6นบทบาทสมสมมุติ
4. การฝˆ กปฏิ บั ติในรายวิ ช า นั กศึ กษาได< ฝˆ กความรับ ผิ ด ชอบ ความมี วินั ย ตรงต6 อเวลา
เสียสละ
5. การจัดกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช6นการยกย6องนักศึกษาที่ทําดี เสียสละ
ทําประโยชน-แก6ส6วนรวม
6. การจั ดกิจ กรรมส6 งเสริมสํานึกในความเป@ นไทย และแสดงออกถึงความรักและความ
ผูกพันต6อท<องถิ่น
1.3 กลยุทธ+การประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากความตรงต6อเวลาในการเข<าชั้นเรียน การส6งงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมายและการร6วมกิจกรรม
2. ประเมินจากความมีวินัยและพร<อมเพรียงในการร6วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
4. ประเมินความมีจิตอาสา เสียสละ โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงระหว6างการเรียน
หรือการทํากิจกรรม
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2. การพัฒนาดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึ กษาต< องมี ความรู<และความเข<าใจแนวคิด และทฤษฎี พื้นฐาน และสามารถคิด อย6างเป@ น
ระบบมี เหตุ ผ ล เป@ น ผู< ใฝF รู< มี ค วามเข< า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู< อื่ น และสั ง คม สามารถใช< ภ าษาในการ
ติ ด ต6 อสื่ อ สารความหมายได< ดี สามารถค< น คว<า และศึ กษาด< ว ยตนเอง ตระหนั กในคุ ณ ค6 าของศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ พร< อ มนํ า ไปประยุ ก ต- ใช< อ ย6 า งสร< า งสรรค- ดั งนั้ น
มาตรฐานความรู<ต<องครอบคลุมสิ่งต6อไปนี้
1. มีความรู< ความเข<าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2. มีความรอบรู<อย6างกว<างขวาง และมีโลกทัศน-ที่กว<างไกล
3. สามารถนําความรู<ไปประยุกต-ใช<ในการดํารงชีวิตอย6างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสนใจ ใฝFรู< และติดตามความก<าวหน<าทางวิชาการ
5. มีความรู< และซาบซึ้งในคุณค6าและศิลปวัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ+การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. ใช<การสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระโดยการบรรยาย การทบทวน
กิจกรรมกลุ6ม การมอบหมายงาน การตั้งคําถาม การให<ข<อมูลย<อนกลับ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน<น
ผู<เรียนเป@ น สําคั ญ เช6น การเรียนแบบร6วมมื อ การเรียนแบบใช<ปR ญ หาเป@ น ฐาน การเรียนโดยการค<น คว<า
ด<วยตนเอง
2. การให<ภาพรวมของความรู<ก6อนเข<าสู6บทเรียน การสรุปความรู<ใหม6หลังบทเรียนพร<อมกับ
เชื่อมโยงความรู<ใหม6กับความรู<เดิม การเชื่อมโยงความรู<จากวิชาหนึ่งไปสู6อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
3. การฝˆกปฏิบัติ การจัดอบรม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู< และเพิ่มพูนความรู<
4. การถาม – ตอบปRญหาทางวิชาการในห<องเรียน
2.3 กลยุทธ+การประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ประเมินจากผลงานระหว6างภาค ได<แก6 แบบฝˆกหัด การเขียนรายงาน การสอบย6อย การ
นําเสนอรายงานค<นคว<าในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสอบระหว6างภาค และการสอบปลายภาค
3. ประเมินจากแผนงานหรืองานค<นคว<าที่นําเสนอ

20
3. ทักษะทางปxญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปxญญา
สามารถค<นหาข<อเท็จจริง ทําความเข<าใจ และสามารถประเมินข<อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม6 ๆ
จากแหล6 ง ข< อ มู ล ที่ ห ลากหลาย มี วิ ธี คิ ด วิ ธี แ ก< ปR ญ หา วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านอย6 า งเป@ น ระบบ มี วิ จ ารณญาณ
ในการศึกษาตัดสินใจหาทางเลือกในการปฏิบัติงานประจําและการดําเนินชีวิต ดังนี้
1. มีความสามารถวิเคราะห-หาข<อเท็จจริงอย6างเป@นระบบ
2. มี ค วามสามารถในการประเมิ น ข< อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม6 จ ากแหล6 งข< อ มู ล ที่
หลากหลายและใช<ข<อมูลที่ได<มาแก<ปRญหา
3. มีการให<เหตุผลและข<อเสนอแนะในการแก<ปRญหาอย6างสร<างสรรค3.2 กลยุทธ+การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปxญญา
1. การมอบหมายงานการแก<ปRญหา หลังการสอนจบเนื้อหาในรายวิชา
2. การสอนแบบเน<นผู<เรียนเป@นสําคัญ
3. การสอนแบบถาม – ตอบปRญหาทางวิชาการในห<องเรียน
3.3 กลยุทธ+การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปxญญา
1. ประเมินจากผลงานการแก<ปRญหาที่มอบหมาย
2. ประเมินโดยการสอบระหว6างภาค และการสอบปลายภาค
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอผลงานในรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ+ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ+ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต<องมีความสามารถในการทํางานเป@นกลุ6ม การแสดงถึงภาวะผู<นําความรับผิดชอบ
ต6อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู<ของตนเอง ดังนี้
1. มีส6วนช6วยและเอื้อต6อการแก<ปRญหาในกลุ6มได<อย6างสร<างสรรค2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู<นําอย6างเหมาะสม
3. เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป@นประมุข
4. มีจิตสาธารณะ และใส6ใจต6อสิ่งแวดล<อม
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู<เพื่อพัฒนาตนเอง
4.2 กลยุทธ+การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธ+ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. การสอนแบบกลุ6มร6วมมือ ซึ่งต<องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบ
ของแต6ละคนในการเรียนรู<ร6วมกัน
2. มอบหมายการทํางานแบบกลุ6มย6อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ6มและตําแหน6งหน<าที่ในกลุ6ม
3. การฝˆกปฏิบัติการจัดอบรม การศึกษาดูงานเน<นให<นักศึกษาได<ฝˆกการอยู6ร6วมกับ ผู<อื่น
การมี มนุษยสัมพันธ-ที่ดีกับบุคคลทั่วไป
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4.3 กลยุทธ+การประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธ+ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา
2. ประเมินความพึงพอใจของผู<ใช<บัณฑิต
3. ประเมินตนเองโดยนักศึกษาและนักศึกษาประเมินเพื่อนร6วมกลุ6มกิจกรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา ต<องมีทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการรวบรวม วิ เคราะห- แปลความ และนํ า เสนอข< อ มู ล ในการ
แก<ปRญหาได<อย6างเหมาะสม
2. มีความสามารถใช<เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข<อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข<อมูลสารสนเทศ
3. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนได<อย6างเหมาะสม
4. สามารถเลือกใช<รูปแบบในการนําเสนอข<อมูลที่เหมาะสมสําหรับกลุ6มบุคคลที่แตกต6าง
กันได<
5. สามารถใช<ภาษาต6างประเทศในการสื่อสารได<อย6างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ+การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. การมอบหมายงานที่ต<องใช<ทักษะในการวิเคราะห-เชิงคํานวณ
2. การมอบหมายงานที่ต<องมีการสืบค<นข<อมูลโดยใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัด กิจ กรรมในรายวิช าให<นักศึกษาได<สืบ ค<น ข<อมูล นํา เสนอด<ว ยวาจาและใช<สื่อ
อิเล็กทรอนิกส-ประกอบ เรียบเรียงความคิดเพื่อเขียนรายงาน
5.3 กลยุทธ+ประเมินผลการเรียนรูดานการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่มอบหมายโดยการตรวจหรือให<คําแนะนํา
2. ประเมินจากการนําเสนองาน
3. ประเมินทักษะการสื่อสาร โดยการสังเกตพฤติกรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู

เกณฑ+มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปxญญา

2. ความรู

รายวิชา
1

กลุ.มวิชาภาษา
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
061102 ภาษาอังกฤษ 1
061103 ภาษาอังกฤษ 2
061104 ภาษาอังกฤษ 3
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
061106 ความงดงามทางภาษาไทย
061107 ภาษาอังกฤษ 4
061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
061109 ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห+

4. ทักษะความสัมพันธ+

ระหว.างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) (ต.อ)
ผลการเรียนรู

เกณฑ+มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ+
3. ทักษะทาง
2. ความรู
ระหว.างบุคคลและความ
ปxญญา
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห+

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

4

061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน
061114 ภาษาพม6าพื้นฐาน
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน

กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+
061201 ศาสตร-พระราชาของพระบาท
สมเด็จพระเจ<าอยู6หัวรัชกาลที่ ๙
061202 ความเป@นไทย
061203 อาเซียนศึกษาและความเป@น
พลเมืองอาเซียน

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) (ต.อ)
ผลการเรียนรู

เกณฑ+มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ+
3. ทักษะทาง
2. ความรู
ระหว.างบุคคลและความ
ปxญญา
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
061205 การเป@นผู<ประกอบการสมัยใหม6
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
061207 การจัดการตนเองเพื่อการ
พัฒนางาน
061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
061209 มนุษย-กับสุนทรียภาพ
061210 การใช<เหตุผลในสังคม
061211 ความรู<เกี่ยวกับระบบโลกสังคม
โลกในปRจจุบันและอนาคต
061212 มนุษย-กับอารยธรรม

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห+

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

4

5

25
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) (ต.อ)
ผลการเรียนรู

เกณฑ+มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ+
3. ทักษะทาง
2. ความรู
ระหว.างบุคคลและความ
ปxญญา
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห+

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต
061214 แหล6งและวิธีการเรียนรู<ด<วย
ตนเอง

กลุ.มวิชา วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
061301 คณิตศาสตร-เพื่อการตัดสินใจ
061302 วิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการสารสนเทศออนไลน061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสื่อประสม
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ
061306 สิ่งแวดล<อมและพลังงาน
เพื่อความยั่งยืนแห6งชีวิต

4

5

25

26

26
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) (ต.อ)
ผลการเรียนรู

เกณฑ+มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปxญญา

2. ความรู

รายวิชา
1

2

061307 อาหารเพื่อชีวิต
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห+

4. ทักษะความสัมพันธ+

3

ระหว.างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

27
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม พ.ศ. 2555 กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม (พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
1. กลุ.มวิชาภาษา
1. กลุ.มวิชาภาษา
1.1 บังคับ
9 หน6วยกิต 1.1 บังคับ
9 หน6วยกิต
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
- ภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
- ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
- ภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
- ภาษาอังกฤษ 3
2(1-2-3)
1.2 เลือก
0 – 3 หน6วยกิต 1.2 เลือก
0 – 5 หน6วยกิต
- ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
- ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
- ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
- ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
- ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
- ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
2(1-2-3)
- ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
- ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
- ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
- ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
- ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
- ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาพม6าพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(3-0-6)
- ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
3(3-0-6)
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+
2.1 บังคับ
6 หน6วยกิต 2.1 บังคับ
9 หน6วยกิต
- วิถีแห6งชีวิต
3(3-0-6)
- ศาสตร-พระราชาของ
2(1-2-3)
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู6หัว
รัชกาลที่ ๙
- ท<องถิ่นไทย
3(3-0-6)
- ความเป@นไทย
3(3-0-6)
- อาเซียนศึกษาและความเป@น
2(1-2-3)
พลเมืองอาเซียน
- การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
2.2 เลือก
0 – 3 หน6วยกิต 2.2 บังคับเลือก
2 หน6วยกิต
- จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
- การเป@นผู<ประกอบการสมัยใหม6 2(1-2-3)
– เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
2(1-2-3)
- มนุษย-กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
- การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3)
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2.3 เลือก
0 – 5 หน6วยกิต
- จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
- มนุษย-กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
2(2-0-4)
- การใช<เหตุผลในสังคม
- ความรู<เกี่ยวกับระบบโลก
3(3-0-6)
สังคมโลกในปRจจุบันและ
2(2-0-4)
อนาคต
3(3-0-6)
- มนุษย-กับอารยธรรม
3(3-0-6)
- อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
- กฎหมายในการดํารงชีวิต
- แหล6งและวิธีการเรียนรู<ด<วย
ตนเอง
-

3. กลุ.มวิชาสังคมศาสตร+
3.1 บังคับ
3 หน6วยกิต
- การเป@นพลเมือง
3(3-0-6)
3.2 เลือก
0 – 3 หน6วยกิต
- สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6)
- มนุษย-กับอารยธรรม
3(3-0-6)
- อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
- กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
- แหล6งและวิธีการเรียนรู<ด<วย
3(3-0-6)
ตนเอง
4. กลุ.มวิชาคณิตศาสตร+ วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 3. กลุ.มวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
4.1 บังคับ
6 หน6วยกิต
3.1 บังคับ
3 หน6วยกิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
- คณิตศาสตร-เพื่อการตัดสินใจ
2(1-2-3)
- วิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อ
1(0-2-1)
- การคิดเชิงระบบและการ
3(3-0-6)
สุขภาพ
ตัดสินใจ
4.2 เลือก
0 – 3 หน6วยกิต
3.2 บังคับเลือก
2 หน6วยกิต
- การส6งเสริมสุขภาพและการ
3(3-0-6)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
2(1-2-3)
ออกกําลังกาย
จัดการสารสนเทศออนไลน- สิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อ
3(3-0-6)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
2(1-2-3)
ความยั่งยืนแห6งชีวิต
การสื่อสารและสื่อประสม
- อาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
2(1-2-3)
สํานักงานอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
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5. กลุ.มวิชาการบริหารจัดการ
5.1 บังคับ
3
- การเป@นผู<ประกอบการสมัยใหม6
- เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
- การจัดการตนเองเพื่อการ
พัฒนางาน
บังคับ
27
หน.วยกิต
เลือก
3
หน.วยกิต
รวม
30
หน.วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
3.3 เลือก
0 – 5 หน6วยกิต
- สิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อ
3(3-0-6)
ความยั่งยืนแห6งชีวิต
- อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
- เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
-

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
บังคับ
เลือก
รวม

25
5
30

หน.วยกิต
หน.วยกิต
หน.วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม พ.ศ. 2555 กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2561
ในการนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ทุ ก รายวิ ช า ได< ป รั บ หมายเลขรหั ส วิ ช า ลํ า ดั บ ที่ 1 – 3 ตามป‘ พ.ศ. ที่ ได< รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย
เดิมเป@นเลข 000 ปรับเป@น 061
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม (พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
หมายเหตุ
รหัส
หน.วย
รหัส
หน.วย
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
วิชา
กิต
วิชา
กิต
1. กลุ.มวิชาภาษา
1. กลุ.มวิชาภาษา
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) 061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 061102 ภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 061103 ภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) 061104 ภาษาอังกฤษ 3
2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
- เลือกเทียบได<เพียง
061107 ภาษาอังกฤษ 4
2(1-2-3)
1 วิชา
001005 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) 061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001004 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6) 061106 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6) 061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001008 ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
3(3-0-6) 061109 ภาษาญี่ปุFนพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6) 061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6) 061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6) 061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6) 061113 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
061114 ภาษาพม6าพื้นฐาน
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชาใหม6
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชาใหม6
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชาใหม6
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+
2. กลุ.มวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+
ปรับชื่อกลุ6มวิชา โดย
บูรณาการกลุม6 วิชา
ประกอบด<วย กลุ6ม
วิชามนุษยศาสตรกลุ6มวิชาสังคมศาสตรและกลุม6 วิชาการ
บริหารจัดการ
061201 ศาสตร-พระราชาของ
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาใหม6
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู6หัว
รัชกาลที่ ๙
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หมายเหตุ
รหัส
หน.วย
รหัส
หน.วย
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
วิชา
กิต
วิชา
กิต
002001 วิถีแห6งชีวิต
3(3-0-6) 061202 ความเป@นไทย
3(3-0-6) - บูรณาการรายวิชา
- เลือกเทียบได<เพียง
002002 ท<องถิ่นไทย
3(3-0-6)
1 วิชา
003001 การเป@นพลเมือง
3(3-0-6) 061203 อาเซียนศึกษาและความเป@น 2(1-2-3) - บูรณาการรายวิชา
พลเมืองอาเซียน
- เลือกเทียบได<เพียง
1 วิชา
- ปรับหน6วยกิต
003004 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
- ย<ายมาจากกลุม6 วิชา
สังคมศาสตร061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาใหม6
005001 การเป@นผูป< ระกอบการ
3(3-0-6) 061205 การเป@นผูป< ระกอบการ
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
สมัยใหม6
สมัยใหม6
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
3(3-0-6) 061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
2(1-2-3) - ย<ายมาจากกลุม6
005003 การจัดการตนเองเพื่อการ
3(3-0-6) 061207 การจัดการตนเองเพื่อการ
2(1-2-3) วิชาการบริหาร
จัดการ
พัฒนางาน
พัฒนางาน
002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
002004 มนุษย-กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6) 061209 มนุษย-กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
061210 การใช<เหตุผลในสังคม
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาใหม6
003002 สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6) 061211 ความรู<เกี่ยวกับระบบโลก
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
สังคมโลกในปRจจุบันและ
- ย<ายมาจากกลุม6 วิชา
อนาคต
สังคมศาสตร003003 มนุษย-กับอารยธรรม
3(3-0-6) 061212 มนุษย-กับอารยธรรม
2(2-0-4) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ย<ายมาจากกลุม6 วิชา
สังคมศาสตร003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6) 061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ย<ายมาจากกลุม6 วิชา
สังคมศาสตร003006 แหล6งและวิธีการเรียนรูด< <วย
3(3-0-6) 061214 แหล6งและวิธีการเรียนรูด< <วย
2(2-0-4) - ปรับหน6วยกิต
ตนเอง
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
ตนเอง
- ย<ายมาจากกลุม6 วิชา
สังคมศาสตร-

32
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม (พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
รหัส
หน.วย
รหัส
หน.วย
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
วิชา
กิต
วิชา
กิต
3. กลุ.มวิชาสังคมศาสตร+
3. กลุ.มวิชาสังคมศาสตร+
003001 การเป@นพลเมือง
3(3-0-6)
003002 สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6)
003003 มนุษย-กับอารยธรรม
3(3-0-6)
003004 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
003006 แหล6งและวิธีการเรียนรูด< <วย
3(3-0-6)
ตนเอง
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
004002 การคิดเชิงระบบและการ
3(3-0-6) 061301 คณิตศาสตร-เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)
ตัดสินใจ
004003 การส6งเสริมสุขภาพและการ
ออกกําลังกาย

3(2-2-5) 061302 วิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการสารสนเทศออนไลน061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสื่อประสม
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ
061306 อาหารเพื่อชีวิต
061307 สิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อ
ความยั่งยืนแห6งชีวิต
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

004005 อาหารเพื่อชีวิต
004004 สิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อ
ความยั่งยืนแห6งชีวิต
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

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

5. กลุ.มวิชาการบริหารจัดการ
005001 การเป@นผูป< ระกอบการ
สมัยใหม6
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
005003 การจัดการตนเองเพื่อการ
พัฒนางาน

5. กลุ.มวิชาการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
-

3(3-0-6)

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

หมายเหตุ
ยกเลิกกลุ6มวิชาแล<วนํา
รายวิชาไปบูรณาการ
ร6วมกับกลุม6 วิชา
มนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร-

ปรับชื่อกลุNมวิชา

- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
1(0-2-1) - เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2(1-2-3) - เลือกเทียบได<เพียง
1 วิชา
2(1-2-3)
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2(1-2-3) - ปรับหน6วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
ยกเลิกกลุ6มวิชาการ
บริหารจัดการ แล<ว
นํารายวิชาไปบูรณา
การร6วมกับกลุ6มวิชา
มนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร-
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ภาคผนวก
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การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าได< มี ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใช<กับหลักสูตรพัฒนาและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป@นต<นมา
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2552 ได<กําหนดให<สถาบันอุดมศึกษาจัดให<มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย6างต6อเนื่องอย6างน<อย ทุก ๆ 5 ป‘ รวมถึงเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กําหนดกรอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให<ทุกสถาบันการศึกษากําหนดรายวิชา
ที่เสริมสร<างความเป@นมนุษย-ที่สมบูรณ- ให<มีความรู<รอบอย6างกว<างขวาง เข<าใจ และเห็นคุณค6าของตนเอง ผู<อื่น
สังคม ศิ ล ปวัฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส6ใจต6 อการเปลี่ ย นแปลงของสรรพสิ่ ง พั ฒ นาตนเองอย6า งต6อเนื่ อง
ดําเนินชีวิตอย6างมีคุณธรรม พร<อมให< ความช6วยเหลือมนุษย- และเป@นพลเมื องที่มีคุณค6าของสังคมไทยและ
สังคมโลก ความละเอียดแจ<งแล<วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกระบวนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
2. การวิจัยประเมินหลักสูตร
3. การวิพากษ-หลักสูตรภายใน
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1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการ

ช.วงเวลาในการดําเนินการ

แตNงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก.พ. 59

ดําเนินการวิจัยประเมินหลักสูตร

มี.ค. – มิ.ย. 59

แตNงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยนําผลการวิจัยประเมินหลักสูตรมาใชประกอบการปรับปรุง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2559 วันศุก รที่ 26 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพีย ร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ครั้งที่ 2/2559 วันศุก รที่ 16 ก.ย. 59 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพีย ร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพีย ร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพีย ร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น.
จัดการวิพากษหลักสูตรภายใน โดยตัวแทนหลักสูตรเขารNวม
วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ หองสุวัจน ลิปตพัลลภ 3
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 8

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยนําผลการวิพากษหลักสูตรภายในมาใชประกอบการปรับปรุง ดังนี้
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทรที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

จัดทํา (รNาง) เลNมหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ก.ค. 59 – ก.พ. 60

พ.ค. 60

มิ.ย. – ก.ย. 60

ธ.ค. 60
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2. การวิจัยประเมินหลักสูตร
มหาวิ ทยาลั ย ได< แต6 งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น หลั กสู ต รหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 794/2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ- 2559
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค+การวิจัยประเมินหลักสูตร
1. เพื่อประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในด<านบริบท ด<านปRจจัยนําเข<า ด<านกระบวนการ
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รูปแบบการวิจัยประเมินหลักสูตร
แนวคิ ด การประเมิ น ห ลั ก สู ต รตามรู ป แบบ CIPP Model ของ Daniel L.Stufflebeam
มาประยุกต-ใช< ได<แก6 ด<านบริบท ด<านปRจจัยนําเข<า ด<านกระบวนการ ด<านผลผลิต ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึงการประเมินความสอดคล<องและความ
เหมาะสม ความชัดเจนของวัตถุประสงค-ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโครงสร<างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การประเมินดานปxจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึงการประเมินความเหมาะสม
คุ ณ วุ ฒิ ผ ลงานของอาจารย- พื้ น ฐานของผู< เ รี ย นอาคารห< อ งเรี ย น/วั ส ดุ อุ ป กรณ- ง บประมาณและการจั ด
สภาพแวดล<อมวัสดุอุปกรณ3. การประเมิ น ดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึ ง การประเมิ น แนว
การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการหลักสูตรพฤติกรรมของผู<สอนพฤติกรรมของผู<เรียนด<านการบริการ
ธุรการวิชาการ
4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึงการประเมินคุณลักษณะ
ของผู< เ รี ย นที่ ผ6 า นการเรี ย นทุ ก รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามวั ต ถุ ป ระสงค- ข องหลั ก สู ต ร
ที่ ป ระกอบด< ว ย 1) คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต6 อตนเอง สั งคม และสิ่ งแวดล< อม 2) ความเป@ น ผู<
ใฝFรู< การแสวงหาความรู<ได<ด<วยตนเองและการเรียนรู<ตลอดชีวิต 3) ความสามารถในการวิเคราะห-ข<อเท็จจริง
อย6างเป@นระบบ มีเหตุผล และมีความคิดกว<างไกล เป@นสากล 4) ความซาบซึ้งในคุณค6า ศิลปวัฒ นธรรมและ
ความงดงามตามธรรมชาติ 5) ความสํ า นึ ก รั กท< องถิ่ น และความเป@ น ไทย ศรั ท ราในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป@นประมุข 6) ทักษะด<านภาษาและความสามารถในการใช<ภาษาในการสื่อสารและ
7) การนําความรู<มาใช<ในการดํารงชีวิตอย6างมีความสุข และการประกอบอาชีพได<อย6างมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถใช<เทคโนโลยี
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ขอบเขตของการวิจัยประเมินหลักสูตร
ดานบริบท
-วัตถุประสงคของ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
-โครงสรางรายวิชา
-เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร

ดานป:จจัย
- คุณวุฒิอาจารย พื้นฐานนักศึกษา
- ทรัพยากรในการ
ดําเนินการ

ดานกระบวนการ
- แนวการจัดการ
เรียนการสอน
- การบริหาร
จัดการหลักสูตร
- พฤติกรรมผูสอน
- พฤติกรรมผูเรียน

ดานผลผลิต
- ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร และ ผล
การเรียนรูตาม
มคอ.2

ผลการใชหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ดานบริบท
- ดานปcจจัย
- ดานกระบวนการ
- ดานผลผลิต

แนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

กลุ.มเป•าหมาย
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาชั้นป‘ที่ 4
อาจารย-ผู<สอน
ประธานหลักสูตร
ผู<ใช<บัณฑิตจากสถานประกอบการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

187 คน
76 คน
41 คน
261 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
มี 2 ประเภท คือ
1. คู6มือการสนทนากลุ6ม
2. แบบประเมินหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีลักษณะเป@นแบบ
มาตราส6วน ประมาณค6า 5 ระดับ (Rating Scales) จํานวน 4 ฉบับ ได<แก6
2.1 สําหรับนักศึกษาชั้นป‘ที่ 4
2.2 สําหรับอาจารย-ผู<สอน
2.3 สําหรับประธานหลักสูตร
2.4 สําหรับผู<ใช<บัณฑิตจากสถานประกอบการ
ผลการวิจัยประเมินหลักสูตร
1. ผลการสนทนากลุ.ม
1.1 ด<านบริบท สรุปได< ดังนี้
- ควรมี การทบทวนวัต ถุ ป ระสงค- ของหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป ให< มีความทั น สมั ย และ
สอดคล<องกับการพัฒนาผู<เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยให<สามารถนําความรู<ไปประยุกต-ใช<ได<ในชีวิตจริง
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- โครงสร<างของหลั กสู ต รควรทบทวนการกํ าหนดหน6 วยกิ ตโดยเฉพาะการแบ6 งด< า น
ทฤษฎี ปฏิบัติและศึกษาด<วยตนเอง
- ควรมีคณะกรรมการกลางที่ดูแลรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิควรเน<นการสอนที่นําความรู<ไปประยุกต-ใช<ได<จริงในชีวิตประจําวัน
- การจัดแผนการเรียนควรให<นักศึกษาเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในชั้นป‘ที่ 1-2
1.2 ด<านปRจจัยนําเข<า สรุปได< ดังนี้
- การจัดการเรียนการสอนโดยการรวมหมู6ควรพิจารณาสาขาวิชาที่มีพื้นฐานใกล<เคียง
กันและไม6ควรจัดหมู6เรียนที่มีขนาดใหญ6
- ทรัพยากรในการดําเนินการเห็นว6าห<องเรียนส6วนใหญ6ยังขาดอุปกรณ- สิ่งอํานวยความ
สะดวกรวมทั้งระบบ
- เครือข6าย Internet ระบบการลงทะเบียนที่ล6าช<าส6งผลต6อกับการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการสอน
1.3 ด<านกระบวนการ สรุปได< ดังนี้
- การจัดผู<สอนมีความเหมาะสม แต6การเชิญ วิทยากรภายนอกมาสอนควรพิ จารณา
คุณสมบัติด<วย
- ควรส6งเสริมให<อาจารย-ผู<สอนมีส6วนร6วมในการวางแผนการเรียน การจัดเนื้อหาสาระ
ของรายวิชา
- บางรายวิชาที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิต แต6ถูกตัดออก เช6น การออกกําลังกาย
- ควรเพิ่มความเข<มข<นในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
- วิชากฎหมายในชีวิตประจําวันควรปรับคําอธิบายรายวิชา
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรบูรณาการให<สอดคล<องกับรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไปด<วย
- และมีการจัด e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรู<ของผู<เรียน
1.4 ด<านผลผลิต สรุปได< ดังนี้
- นักศึกษามีคุณลักษณะสอดคล<องกับวัตถุประสงค-ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแต6ควร
เพิ่มคุณลักษณะด<านการมีวินัยและทักษะการสื่อสาร
2. ผลการประเมินหลักสูตร
2.1 โดยภาพรวมพบว6า นักศึกษา อาจารย-ผู<สอน ประธานหลักสูตรและผู<ใช<บัณฑิตจากสถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นว6า หลักสูตรมีประสิทธิภาพอยู6ในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามกลุ6มเปŠาหมาย
พบว6า
2.1.1 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา พบว6 า ภาพรวมอยู6 ใ นระดั บ มาก ( Χ = 3.94)
เมื่ อพิ จารณาเป@ นรายด< าน พบว6าอยู6ในระดับ มาก ทุ กด< าน โดยด<านที่มีค6าเฉลี่ย สูงสุด คื อ ด<านกระบวนการ
( Χ = 4.07) รองลงมา คือ ด<านผลผลิต ( Χ = 3.97) ส6วนด<านที่มีค6าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด<านปRจจัยนําเข<า ( Χ =
3.73)
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2.1.2 ความคิดเห็นของอาจารย-ผู<สอน พบว6า ภาพรวมอยู6ในระดับมาก ( Χ = 3.65)
เมื่อพิจารณาเป@นรายด<าน พบว6า อยู6ในระดับมาก จํานวน 3 ด<าน ระดับปาน
กลาง จํานวน 1 ด<าน โดยด<านที่มีค6าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด<านกระบวนการ ( Χ = 4.04) รองลงมา คือ ด<านบริบท
( Χ = 3.80) ส6วนด<านที่มีค6าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด<านปRจจัยนําเข<า ( Χ = 3.45)
2.1.3 ความคิ ด เห็ น ของประธานหลั ก สู ต ร พบว6 า ภาพรวมอยู6 ในระดั บ ปานกลาง
( Χ = 3.44) เมื่อพิจารณาเป@นรายด<าน พบว6า อยู6ในระดับมาก จํานวน 2 ด<าน ระดับปานกลาง จํานวน 2 ด<าน
โดยด<านที่มีค6าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด<านกระบวนการ ( Χ = 3.80) รองลงมา คือ ด<านบริบท ( Χ = 3.66) ส6วนด<านที่
มีค6าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด<านผลผลิต ( Χ = 3.28)
2.1.4 ความคิดเห็นของสถานประกอบการพบว6า ภาพรวมอยู6ในระดับมาก ( Χ = 3.94)
เมื่ อพิ จารณาเป@ นรายข<อ พบว6า อยู6 ในระดับ มาก จํานวน 28 ข<อ ระดับ ปานกลาง จํานวน 1 ข<อ โดยข< อที่ มี
ค6าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข<อ 1 นักศึกษามีความซื่อสัตย-สุจริต ( Χ = 4.31) รองลงมา คือ ข<อ 29 นักศึกษาใช<ชีวิตใน
สังคมได<อย6างมีความสุข ( Χ = 4.22) ค6าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ข<อ 23 นักศึกษาใช<ภาษาต6างประเทศสื่อสารได<อย6าง
เหมาะสม ( Χ = 3.28)
3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) พบว6า
3.1 ความคิดเห็นของนักศึกษา พบว6า เหมาะสมทุกรายวิชา
3.2 ความคิดเห็นของอาจารย-ผู<สอน พบว6า เหมาะสมทุกรายวิชา
3.3 ข<อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให<มีจุดแข็ง ตามความคิดเห็น
ของกลุ6มเปŠาหมาย จําแนกดังนี้
3.3.1 นักศึกษา มีข<อเสนอแนะสรุปได<ว6า
การจัดการเรียนการสอนควรเน<นให<นักศึกษาสามารถนําไปใช<ในชีวิตประจําวันได<
ศึกษาด<วยตนเองมากขึ้น มีการฝˆกปฏิบัติ เป“ดโอกาสให<แสดงความคิดเห็นและ การตรวจงาน การประเมินผล
ควรเป@นระบบและหลากหลาย
3.3.2 อาจารย-ผู<สอน มีข<อเสนอแนะสรุปได<ว6า
- รายวิชาคอมพิวเตอร- ควรเพิ่มสื่ออุปกรณ-ให<เพียงพอ
- รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ ควรปรับปรุงเนื้อหาให<เป@นการนําความรู<ทาง
คณิตศาสตร-ไปใช<ในชีวิตประจําวัน
- รายวิชาอาเซียน ควรเน<นหลักการมากกว6าเนื้อหา
- รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันและรายวิชาการส6งเสริมสุขภาพและการ
ออกกําลังกาย ควรจัดเป@นวิชาบังคับ
- รายวิ ช าการเป@ น ผู< ป ระกอบการสมั ย ใหม6 ควรจั ด เป@ น วิ ช าบั ง คั บ กั บ สาย
บริหารธุรกิจและปรับปรุงให<สอดคล<องกับสภาพการณ-ในปRจจุบัน
- รายวิชาเศรษฐกิจกับวิถีชีวิต ควรจัดเป@นวิชาบังคับกับสายบริหารธุรกิจ
- รายวิ ช าการจั ด การตนเองเพื่ อ พั ฒ นางาน ควรจั ด เป@ น วิ ช าบั งคั บ กั บ สาย
บริหารธุรกิจ
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3.3.3 ประธานหลักสูตร มีข<อเสนอแนะสรุปได<ว6า
- ควรมีคณะกรรมการกลางระดั บ มหาวิทยาลัย ในการรับ ผิ ด ชอบหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
- ควรปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให<เป@นวิชาเลือกทั้งหมด
- มหาวิทยาลัยควรกําหนดเฉพาะกรอบจํานวนหน6วยกิต
- การจัดหมู6เรียนควรจัดตามผลการเรียนหรือสาขาวิชา ปรับเนื้อหาและวิธีการ
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู<ในศตวรรษที่ 21
- การจัดการเรียนการสอนควรเน<นตามวัตถุประสงค-คือการตระหนักถึงการใช<
ชีวิตมากกว6าการให<นักศึกษามีความรู<เรื่องต6าง ๆ
3.3.4 สถานประกอบการ มีข<อเสนอแนะสรุปได<ว6า
ควรเน< น การใช< ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ทั ก ษะการ
ใช< ค อมพิ ว เตอร- ส6 ง เสริ ม ให< นั ก ศึ ก ษากล< า แสดงออก กล< า แสดงความคิ ด เห็ น เสี ย สละ มี จิ ต อาสา
ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ การนําเสนอผลงาน การวางตัว การสร<างงานให<ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามวิชาชีพ เน<นการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝˆกประสบการณ- วิชาชีพควรเพิ่มความเข<มข<นทั้งวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติ
3. การวิพากษ+หลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสู ตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได<จั ดการวิพากษหลักสูตรภายใน ตามคําสั่งที่ 2277/2560 ลงวัน ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดการวิพากษ- หลั กสูต ร
ภายใน วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห< อ งสุ วั จ น- ลิ ป ตพั ล ลภ 3 อาคารยุ พ ราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
ชั้น 8 โดยได<รับความร6วมมือจากทุกหลักสูตร ส6งตัวแทนเข<าร6วมกิจกรรม
การวิพากษ-หลักสูตรจัดในรูปแบบการสนทนากลุ6ม (Focus Group) โดยแบ6งเป@น 3 กลุ6ม ดังนี้
กลุ6มที่ 1 : กลุ6มวิชาภาษาและกลุ6มวิชามนุษยศาสตร- (3 กลุ6มย6อย)
จํานวน 55 คน
กลุ6มที่ 2 : กลุ6มวิชาสังคมศาสตร-และกลุ6มวิชาบริหารจัดการ (2 กลุ6มย6อย) จํานวน 38 คน
กลุ6มที่ 3 : กลุ6มวิชาคณิตศาสตร- วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี (2 กลุ6มย6อย) จํานวน 36 คน
กรอบแนวทางการดําเนินการสนทนากลุ.ม (Focus Group)
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได<กําหนดกรอบประเด็นคําถามสําหรับ
การสนทนากลุ6ม (Focus Group) ดังนี้
1. หลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2561) สามารถสะท<อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค-ของมหาวิทยาลัย และเป@นไปตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ตั้งไว<
2. โครงสร<างหลั กสู ต รและหน6 ว ยกิต รายวิช าของหลั กสู ต รมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสีม า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีความเหมาะสม
3. เนื้อหารายวิชาตามโครงสร<างหลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล<องกับทักษะการ
เรียนรู<แห6งศตวรรษที่ 21
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ผลการสนทนากลุ.ม (Focus Group) สรุปได< ดังนี้
กลุ.มที่ 1 กลุ.มวิชาภาษาและกลุ.มวิชามนุษยศาสตร+
ประเด็นโครงสร<างหลักสูตร
- กลุ6มวิชาการบริหารจัดการ ควรยุบรวม หรือบูรณาการกับกลุ6มวิชาสังคมศาสตร- จํานวนหน6วยกิระหว6างวิชาบังคับกับวิชาเลือก ควรมีรายวิชาเลือกมากกว6าวิชาบังคับ เช6น วิชา
บังคับ 12 หน6วยกิต วิชาเลือก 18 หน6วยกิต
- ควรยืดหยุ6นระเบียบให<ยกเว<นวิชาบังคับบางวิชาได< เช6น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจจะไม6ต<อง
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ 1-3 หรือสาขาวิชานิติศาสตร-อาจะไม6ต<องเรียนวิชากฎหมายในการดําเนินชีวิต
- กลุ6มภาษา
o วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ไม6มีการปฏิบัติเลย สอบถามกับอาจารยภาษาไทย ให<ความเห็นว6า น6าจะเป@น 3(2-2-5)
o สัดส6วนภาษาไทยน<อยเกินไป เนื่องจาก วิชาภาษาอังกฤษ บังคับ 6 หน6วยกิต ส6วนวิชา
ภาษาไทยมีเพียง 3 หน6วยกิต
o ควรสลับคําอธิบายบายรายวิชา ของวิชาภาษาอังกฤษ 3 กับ วิชาภาษาอังกฤษ 4
- กลุ6มมนุษยศาสตรo จํานวนวิชาเลือกมีน<อยเกินไป
o เนื้อหากับจํานวนหน6วยกิตไม6สัมพันธ-กัน จะเห็นได<ว6าแต6ละรายวิชามีขอบเขตเนื้อหา
รายวิชากว<างมาก และหลายสาขาเข<าด<วยกัน
ประเด็นรายวิชา
- กลุ6มมนุษยศาสตรo วิชาความเป@นไทย
เนื้อหาวิชากว<างเกินไป ควรแยกรายวิชา
• แนวคิดที่ 1 แยกวิชาเป@น 2 วิชา เช6น ความเป@นไทยสู6สากล กับท<องถิ่น
ไทย กับ โคราชศึกษา (เน<นเจาะลึกโคราช)
• แนวคิดที่ 2 แยกเป@น 5 วิชา ปรัชญาและศาสนา วิถีแห6งชีวิต รัฐ
ประศาสนศาสตร- ภูมิศาสตร-ของมนุษย- และโคราชศึกษา
สอดแทรกการปรับตัวให<เข<ากับสังคมและวัฒนธรรมไทยการอยู6ร6วมกันในสังคม
การปรับตัวภายใต<การเปลี่ยนแปลงของสังคมปRจจุบัน แต6ยังคงความเป@นไทย
และมีการแสดงออกที่เหมาะสม
o วิชามนุษย-กับสุนทรียภาพ ควรแยกเป@น 3 วิชา เนื่องจากมีเนื้อหาแยกเป@น 3 กลุ6ม คือ
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปx (อาจเป@นวิชาบังคับ 1 วิชา และวิชาเลือก2 วิชา)
o วิชาจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต ให<เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาครอบครัว
o น6าจะปรับวิชาจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตไปเป@นวิชาบังคับ มากกว6าวิชาความเป@นไทย
- กลุ6มภาษา
o น6าจะตัดภาษาฮินดี แล<วเพิ่มภาษาในกลุ6มอาเซียน เช6น พม6า เกาหลี เวียดนาม
o เพิ่ม มารยาท และวัฒนธรรม ในภาษาต6าง ๆ
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o การเขียนคําอธิบายรายวิชาของวิชาด<านภาษาทุกวิชาควรเขียนรูปแบบเดียวกัน
o ภาษาญีป่ ุFนพื้นฐาน เพิ่มอักษรญี่ปุFนพื้นฐาน
o ภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษให<สอดคล<องกับเนื้อหา
เนื้อหาควรเน<น ฟRง พูด อ6าน เขียนและการนําเสนอ
ควรเน<นให<สามารถอ6าน Textbook เพื่อใช<ในรายวิชาต6าง ๆ ได<
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต<องเรียน 1,2,3 มีความต6อเนื่องกันหรือไม6 และต<อง
เรียนตามลําดับหรือไม6
อาจบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ 3 กับ 4 เพื่อให<ครอบคลุมและเข<ากับยุคสมัยใน
ปRจจุบัน ให<บัณฑิตมีศักยภาพในการใช<ภาษาต6างประเทศ เช6น การเขียน
เรียงความภาษาต6างประเทศ การนําเสนองานต6างประเทศ
o ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เพิ่มเนื้อหา การจับใจความสําคัญ
สลับการพูด และการฟRง ในคําอธิบายรายวิชา
อยากให<เน<นปฏิบัติ เพื่อให<สอดคล<องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
เพิ่มจริยธรรมในการสื่อสาร
เพิ่มจริยธรรมในการนําเสนอผ6านสื่อ
สอดแทรกเรื่องการอ<างอิง การอ<างถึงผลงานของผู<อื่น และการนําข<อมูลของคน
อื่นมาใช<งาน
เพิ่มเรื่อง การเขียนรายงาน การใช<ภาษาทางวิชาการการใช<งานให<ถูกกาลเทศะ
เพิ่ม ทักษะการนําเสนอผลงาน
ประเด็นความสอดคล<องกับวัตถุประสงค- ในปรัชญา ข<อความสุดท<าย “เป@นพลเมืองที่มีคุณค6าของสังคม” ไม6ปรากฏในวัตถุประสงค- ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล<องกับท<องถิ่น เช6น ภาษาโคราช ยังไม6มีปรากฏใน
หลักสูตร
- ส6วนใหญ6จะเป@นรายวิชาที่เน<นทฤษฎี แต6วัตถุประสงค-ของหลักสูตรจะเน<นให<นักศึกษาปฏิบัติ
ได< หรือนํามาใช<ในชีวิตประจําวันได<
ประเด็นข<อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ
- ควรมี ก รรมการกลางในการดู แ ละวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป กํ า กั บ มาตรฐานการสอน การทํ า
เอกสารประกอบการสอน และการวัดผล
- เพิ่มประเด็นการตรวจสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไปของเรา สามารถเทียบโอนกับมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ได<หรือไม6
- ทักษะในศตวรรษที่ 21 อาจจะปรากฏในคําอธิบายรายวิชาไม6ครบ แต6ก็จะแฝงในกระบวนการ
เรียนการสอนของแต6ละรายวิชา
- ผู<สอนควรนําข<อมูลข6าวสารสังคมปRจจุบันมาประยุกต-ใช<ในการเรียนการสอน
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- การเลือกวิชาเลือก อาจารย-แต6ละสาขาวิชา ควรให<คําแนะนําในการเลือกให<กับนักศึกษาด<วย
- ถ<านั กศึกษามี ความสามารถทางด<านภาษาอังกฤษ จะสามารถนํ าคะแนนมาใช< ในการผ6า น
รายวิชาได<หรือไม6
- เกณฑ-การจบมีคะแนนภาษาอังกฤษเป@นข<อบังคับหรือไม6 คะแนนเท6าไหร6
- เพิ่มกลุ6มวิชาสหวิทยาการ เพื่อรองรับรายวิชาที่มีเนื้อหาหลากหลาย เช6น วิชาโคราชศึกษา ซึ่ง
มีเนื้อหากว<าง หลากหลายทักษะ
- เพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษให<เรียนทุกชั้นป‘อย6างต6อเนื่อง
กลุ.มที่ 2 กลุ.มวิชาสังคมศาสตร+และกลุ.มวิชาบริหารจัดการ สรุปผลการวิพากษ-หลักสูตรโดยวิพากษ-เฉพาะ
รายวิชา ดังนี้
1. วิชาพลเมืองอาเซียน จํานวน 3 หน.วยกิต
- เสนอให<เปลี่ยนชื่อรายวิชา เป@น ความเป@นพลเมือง และพลเมืองไทยในอาเซียน โดยมีการ
กําหนดขอบเขตของรายวิชาให<ชัดเจนว6าต<องการให<นักศึกษาทราบอะไร เนื่องจากเป@นการรวมของ 2 วิชา โดย
จะให<ศึกษาเป@น3 ระดับ คือ พลเมืองไทยที่ดี พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
- จํานวนหน6วยกิต เสนอให<ปรับเป@นการบรรยายทั้งหมด 3(3-0-6)
- ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทั้งในส6วนของเนื้อหาวิชาและอาจารย-ผู<สอน
2. วิชาจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
- คําอธิบายรายวิชา ควรมีการเขียนให<ชัดเจน โดยมุ6งเน<นในเรื่องของทักษะการคิด ได<แก6 การ
คิดเชิงสร<างสรรค- การคิดอย6างมีวิจารณญาณ และการคิดแก<ปRญหา สามารถนําไปประยุกต-ใช<ได<
ข<อสังเกต/คําถาม
- หลักสูตรใดเป@นผู<รับผิดชอบ
- การออกแบบการฝˆกปฏิบัติอย6างไร
ข<อเสนอแนะ
- เสนอให<อาจารย-แต6ละหลักสูตรสอนเอง เพราะมีจะเข<าใจบริบทและทักษะด<านวิชาชีพของสาขาวิชา
- ควรมีการเสริมสร<างทักษะการคิดตั้งแต6เกิดจนตาย
3. กลุ.มวิชาบริหารจัดการ เลือก 1 รายวิชา จาก 3 รายวิชา (3 หน.วยกิต)
1. รายวิชาการเป@นผู<ประกอบสมัยใหม6
ควรมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน- กฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร2. รายวิชาเศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
เนื้อหาไม6เหมาะสมกับเนื้อหาในปRจจุบัน
เพิ่มคําอธิบาย “ยุคดิจิตอล” แทน ยุค “โลกาภิวัตน-”
เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข<องกับเนื้อหาการลงทุน
3 รายวิชาการจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
-ปรับเนื้อหาให<เหมาะสม ลําดับก6อนหลัง และสอดคล<องกับภาวะปRจจุบัน

44
-เสนอเปลี่ยนชื่อวิชา เป@น การจัดการตนเองในสํานักงาน
-ปรับปรุงให<มีหน6วยกิตในภาคปฏิบัติด<วย
กลุ.มวิชาสังคม เลือก
- วิ ช าการใช< เหตุ ผ ลในสั ง คม ควรมี ก ารตั ด ออก เพราะเนื้ อ หามี ค วามซ้ํ า ซ< อ นกั บ รายวิ ช า
การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต
- วิชาอาเซียนศึกษา ควรมีการเขียนคําอธิบายให<แตกต6างกับวิชา พลเมืองอาเซียน
กลุ.มที่ 4 กลุ.มวิชาคณิตศาสตร+ วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
ประเด็นโครงสร<างหลักสูตร
- โครงสร< า งภาพรวมในกลุ6 ม เลื อ กควรปรั บ หน6 ว ยกิ ต ให< เท6 า กั น หรื อ มี ท างเลื อ ก หน6 ว ยกิ ต
ที่เท6ากันมากกว6านี้
- โครงสร<างที่กําหนดไม6ลงตัวในการเลือกให<เป@น 30 หน6วยกิตพอดี
- รายวิ ช า 2 หน6 ว ยกิ ต เช6 น คณิ ต ศาสตร- ฯ ควรปรั บ เป@ น 3 หน6 ว ยกิ ต เพราะรายวิ ช ายาก
แต6 ในขณะที่ วิ ช า IT ไม6 ค วรเป@ น 2 หน6 ว ยกิ ต ให< เหลื อ 1 หน6 ว ยกิ ต ก็ พ อ เพราะนั ก ศึ ก ษามี ค วามถนั ด IT
มาบ<างแล<ว
- ควรปรับกลุ6มเลือกภาษาให<หน6วยกิตเหลือ 2 หน6วยกิตเท6ากัน
- ควรปรับวิชา “คณิตศาสตร-ฯ” เป@นชื่อเดิม “การคิดและตัดสินใจ” ชื่อไม6น6าเรียนดูแล<วยาก
- วิชา IT ในบังคับเลือก ควรยุบเป@น 1 วิชา =3 หน6วยกิต และแยกเรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ ไว<อีก
วิชาหนึ่ง
- ควรแยกวิ ช า IT 3 วิ ช านี้ เ ป@ น วิ ช าที่ เ น< น online/offline/สื บ ค< น หากจะแยกควรปรั บ
คําอธิบายวิชาใหม6 ถ<าไม6ปรับควรยุบวิชาเพราะควรเป@นวิชาที่ต6อยอดสู6การใช<ประโยชน-ในวิชาต6างๆได<
- วิชา IT เพื่อการสืบค<น ขาดเรื่องการโจรกรรมงานเขียน ควรเพิ่มให<นักศึกษา
- วิชาอาหารเพื่อชีวิต ควรปรับเป@น 2(2-2-5)
- มี ก ารใช< Excel ซ< อ นกั น หรื อ ไม6 ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร- เพื่ อ การตั ด สิ น ใจกั บ วิ ช า IT สํ า หรั บ
สํานักงานอัตโนมัติ
- วิชาเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ควรปรับคําอธิบายรายวิชาให< แสดงถึงความสําคัญที่ควรเรียน
เพื่อนําไปใช<ได< เพราะมันสั้นไป ควรมีเรื่องความเสี่ยง การปรับตัวกับความเป@นจริง
- จํานวนวิชาตามโครงสร<างทั้งหมดมากเกินไป 13 วิชา อาจส6งผลต6อจํานวน รายวิชาที่ต<อง
เรียนตามแผนแต6ล ะเทอม เพราะบางสาขาต<องเรียนวิชาที่ ต<องเรียนพื้ น ฐานในเอกก6อนวิช าแทน จึงอาจไม6
เป@นไปตามวิชาเอกที่ต<องเรียนต6อไป
- วิชาวิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อสุขภาพ ควรเสริมเนื้อหาการดูแลจิตใจให<นักศึกษาที่มีปRญ หา
หรือสังเกตตนเองเบื้องต<น เช6น โรคซึมเศร<า
- วิชาสิ่งแวดล<อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน ควรตัดคําว6า “ความยั่งยืน” เพิ่มปฏิบัติ
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ประเด็นความสอดคล<องกับวัตถุประสงค- ปรัชญาเน<นที่บัณฑิตหรือนักศึกษา ควรตัดคําว6าบัณฑิตหรือนักศึกษาออก
- ควรปรับจาก “สรรพสิ่ง” เป@น “สภาพแวดล<อม” (ในปรัชญา)
- ในปรัชญาควรเพิ่มประเด็น “ประวัติศาสตร-ชาติไทย”
- ในปรั ช ญาคํ าว6 า “มี ความเป@ น มนุ ษย- ที่ ส มบู ร ณ- ” แต6 พ บว6 าไม6 พ บรายวิ ช าที่ ส ะท< อนตามคํ า
ดังกล6าว
ประเด็นข<อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ
- ควรมีวิชาที่บูรณาการให<เป@นพื้นฐานป‘ 1 หรือไม6
- ควรให<มีการเทียบโอนวิชาศึกษาทั่วไป เช6น คนที่ทํางานแล<วหรือมีประสบการณ-มาเทียบได<
- ควรมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ก6อนลงเรียนว6าอยู6ในระดับไหน
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 893/2561
เรื่อง แต6งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ 893/2561
เรื่อง แต.งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
**********************************
ด<ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีมา ได<ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุงหลั กสู ต รมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ให<ทันสมัย สอดคล<องกับอัตลักษณ-และ
ยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย มีความถูกต<อง เป@นไปตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเป@นไปตามเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ดั งนั้ น เพื่ อให< การดํ าเนิ น การดั งกล6 า วเป@ น ไปด< วยความ
เรียบร<อย ตรงตามวัตถุประสงค-ที่ตั้งไว< มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ-นครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้
1. ผู<ช6วยศาสตราจารย-วนา
2. ผู<ช6วยศาสตราจารย- ดร.แสงเพ็ชร
3. รองศาสตราจารย- ดร.ลิลลี่
4. ผู<ช6วยศาสตราจารย- ดร.ภาวดี
5. รองศาสตราจารย- ดร.ประยุทธ
6. ผู<ช6วยศาสตราจารย- ดร.มาลินี
7. ผู<ช6วยศาสตราจารย- ดร.พัฒนพงษ8. ผู<ช6วยศาสตราจารย- ดร.สุธาสินี
9. อาจารย-สุภาพร
10.ดร.วรุทัย
11.ผู<ช6วยศาสตราจารย- ชนาธิป
12.ดร.กฤตยา
13.ผู<ช6วยศาสตราจารย- จันทร-เพ็ญ
14.ผู<ช6วยศาสตราจารย- นุชตรียา
15.อาจารย-มนตรี
16.ผู<ช6วยศาสตราจารย- ตุลา คมกฤต
17.อาจารย-ปภาดา

ศาสตร-ปรีชา
พระฉาย
กาวีต–ะ
ภักดี
ไทยธานี
ไพบูลย-นุกูลกิจ
จํารัสประเสริฐ
โพธิ์ชาธาร
ลักษมีธนสาร
เดชตานนทสันติวงศนาคประสิทธิ์
แสงอรุณ
ผลพานิชยทาสันเทียะ
มโนรัตนสุประพนธ-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู<ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผู<ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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18.อาจารย-แสงเพ็ชร
19.ดร.รชานนท20.ดร.จินตนา
21.อาจารย-กฤติกา
22.นางสาวมินตรา

งอนชัยภูมิ
ง6วนใจรัก
โต<งสูงเนิน
เผื่อนงูเหลือม
วิบูลย-ชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู<ช6วยเลขานุการ

หนาที่ ให<คณะกรรมการข<างต<น ดําเนินการ พิจารณา และปรับปรุง แก<ไขร6างรายละเอียดของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ- พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย- ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี

