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รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ช่ือ         
  ภาษาไทย   : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
  ภาษาอังกฤษ  : General  Education 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
  ไม่มี 
 

3.  วิชาเอก        
  ไม่มี 
 

4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  5.1  รปูแบบ    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 
  5.2  ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  5.3  การรับเข้าศึกษา  ไม่มี 
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   ไม่มี 
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   ไม่มี 
 

6.  สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  ใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 โดยกําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
    ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  พิเศษ / 2558  เม่ือวันท่ี 6  พฤษภาคม  2558 
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    ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการ
ประชุมคร้ังท่ี    4 / 2558    เม่ือวันท่ี 14  พฤษภาคม  2558 
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมคร้ังท่ี    4 / 2558    เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2558 
   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  มีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี  พ.ศ. 2560 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   
  ไม่ระบุ 
 

9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ไม่มี 
 

10.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันน้ีประเทศไทยมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทท่ีสําคัญในหลายด้าน  ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนและทุกระดับ ดังนั้นจําเป็น    
อย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มีการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงหมายถึงความต้องการกําลังคน 
ตลอดจนเทคนิคความรู้ในสาขาต่างๆ  รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เช่น หลักสูตร 
แบบเรียน  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    การวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อ       
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การพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะสถานศึกษา ท่ีถือว่าเป็น
แหล่งให้ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของคน  จําเป็นต้องหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาใน
ทิศทางที่พ่ึงตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ท้ังน้ีการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาดังกล่าว  เป็นไปตามลําดับขั้นตอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข อีกทั้งการกําหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  รวมท้ังการ
เสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและการดําเนินชีวิตด้วย    
ความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
   

12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและความ
เก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทําให้การพัฒนาหลักสูตรน้ีจึงเป็นการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถปรับตัวได้ในสังคม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และที่สําคัญต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้าน
ภาษามากข้ึน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไป แบบการพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน 
  12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีเน้น    
การผลิตบัณฑิตในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีด
ความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม และยังส่งเสริม ให้สืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความสํานึก ความภูมิใจ รักและผูกพัน
ในท้องถิ่นและประเทศชาติ  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรทุกคณะ   
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อกําหนดของหลักสูตรและ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
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หมวดท่ี  2  ขอ้มูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1  ปรัชญา 
    คิดเป็น  คิดดี  มีวินัย  ใฝ่รู้   
 

  1.2  ความสําคัญ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันท่ีมุ่งพัฒนาผู้เ รียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของนานาชาติ  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ
ดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปิดสอนอยู่เดิม ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา  
จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อทําการปรับลดและเปลี่ยนแปลง
รายวิชาเพื่อให้เหมาะสมทันสมัยมากขึ้น  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ควรมุ่งเน้น     
การสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในเรื่องที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนท่ีมีความสุข มีความรู้
ความเข้าใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถถ่ายทอดได้ และมีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้นําพาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติได้  อีกท้ังการกําหนดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีต้องสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
นําทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้วย  

  1.3  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง          
การปกครองของไทย  และของโลก  รวมถึงตระหนักในความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
    2.  สามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  รักและเข้าใจท้องถิ่น   
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    3.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับหลักการคิด  การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  
และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม 
    4.  มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสามารถ
นําไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  และเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ
พลังงาน 
    5.  มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนมี
ทักษะด้านภาษา  การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี  เพ่ือสื่อความหมายและแสวงหาความรู้ 
    6.  มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  ศิลปะ  และ
สุนทรียรสและการดํารงตนอย่างมีคุณค่าต่อสังคม  และมีจิตสาธารณะ  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์            
มีคุณธรรมจริยธรรม 
    7.  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีวุฒิภาวะอารมณ์  และพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีทักษะใน
การดํารงชีวิต 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1.  มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา  ทุกภาค
การศึกษาและนําผลการประเมิน
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

-  มีคณะบุคคลกํากับดูแลและ
ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ 
-  สอบถามความคิดเ ห็นของ
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 
-  ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
-  ผ ล ก า ร เ ส น อ ค ว า ม
คิดเห็นของบัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี 

-  ดํ า เ นิน โครงการปรั บปรุ ง
หลักสูตรตามเกณฑ์การรับรอง 

-  รายงานการปรับปรุ ง
หลักสูตร 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
    การจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ   
แต่ละคณะและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. 2549  หมวดที่ 2  (ภาคผนวก ก) และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. 2549  หมวดท่ี 7  (ภาคผนวก  ก)  
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
    2.1.1  วัน - เวลาราชการปกติ 
      เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.30  น. 
    2.1.2  นอกวัน - เวลาราชการ 
      เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00  น. 
  2.2  คุณสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
    2.2.1  ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนหลักสูตรของคณะ
ต่างๆ 
    2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549  หมวด 1 (ภาคผนวก  ก) 
  2.3  ปญัหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    ไม่มี 
  2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
    ไม่มี 
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  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 
    เป็นไปตามจํานวนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรกําหนด 

  2.6  งบประมาณตามแผน 
    งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบช้ันเรียน 
     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) 
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก  ก)   
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    3.1.1  จํานวนหน่วยกิต     
       รวมตลอดหลักสูตรระดับปรญิญาตรีไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาท่ีสอดคล้องกับที่กําหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้
นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
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     1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
       บังคับเรียน                            9  หน่วยกิต 
       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           3   หน่วยกิต 
     2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
       บังคับเรียน                            3   หน่วยกิต 
       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           6   หน่วยกิต 
     3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ไมน่้อยกว่า          9  หน่วยกิต  
       บังคับเรียน                             3   หน่วยกิต 
       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า            6   หน่วยกิต 
    

   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
       มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศในด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เครื่องมือใน
การสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจําวันและเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  เรียนไมน่อ้ยกว่า  12  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   3(3-0-6) 
          English at Work 
  เลือกเรียนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEL0301   ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
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     GEL0303   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
  

    3.1.3.2  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย์  มีความเข้าใจ
ในพฤติกรรมของมนุษย์ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  รวมท้ังตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมี
ในฐานะประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GEH0403  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
     GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
          Man and  Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้    3(3-0-6) 
          Information for Learning 
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     GEH0407  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
      

    3.1.3.3  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ  
ท้ังด้านชีวภาพและกายภาพ เข้าใจในความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิตและความคิด รวมท้ังสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
และอนาคต รู้จักใช้เทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ใช้งานอันจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  และรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
     GES0501  วิเคราะห์การคิด     3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
  เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601  เกษตรเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701  อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
          Integrated Health Care     
     GES0801  งานช่างในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 

ช้ันปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 -6  
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  หรือ  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หรือ  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 - 9 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     

ช้ันปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 -6  
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  หรือ  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หรือ  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 - 9 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 -6  
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  หรือ  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หรือ  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหน่วยกิต 

2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 - 6 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนหน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3  
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  หรือ  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หรือ  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี้ 3 - 6 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
    3.1.5.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียน   ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 
 

3(3-0-6)
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GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     

English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และ
บริบทอ่ืนๆของการทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 
use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 
and other work-related contexts. 
 

3(3-0-6)

GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการส่ือสาร    
Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม  เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures.  
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)
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GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร    

Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6)

GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษา
พม่า   โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร  ใน
ชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6)

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  
พูด  อ่าน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมท้ังเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 
 

3(3-0-6)
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GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การส่ือสาร    

Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญ่ีปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6)

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดย เ น้นทักษะการฟังและการ พูดสํ าหรับการสื่ อสาร  
ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 

3(3-0-6)

    3.1.5.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0401 วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดําริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าท่ีพลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

3(3-0-6)

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 

3(3-0-6)
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  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอน
ของศาสนาต่างๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบ้ืองต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนษุย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  การพัฒนา
ตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้าง
สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 

3(3-0-6)
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GEH0405 มนุษย์กับการเปล่ียนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, 
ways of thinking and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy.  
 

3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  
การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in 
various forms. 
 

3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 

3(3-0-6)
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and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention. 
 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนําหลักธรรมมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 
 

3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role 
in the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context 
and sustainable development. 
 

3(3-0-6)

   3.1.5.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GES0501  วิเคราะห์การคิด     

Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด   วิ ธี คิด   คณิตศาสตร์ เ พ่ือการ ตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 

3(2-2-5)
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and presentation. 

GES0502 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม     
Life and Environment  
  ความรู้ เ กี่ ย วกั บสิ่ ง แ วดล้ อมและมล พิษสิ่ ง แ วดล้ อม ใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ
ในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เช่ือมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง   
  Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and 
control of pollution, relations between energy and life, 
principle of energy conservation, Earth and Nature System, 
environmental changes and natural disasters, environmental 
solutions in real life. 
 

 
3(3-0-6)

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
ม่ันคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 
 

3(2-2-5)

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

3(3-0-6)
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GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  
สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 
 

3(3-0-6)

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ   ด้านอาหาร   การออกกําลั งกาย   และการจัดการ
ความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนการแก้ไขความเช่ือท่ี
ผิดทางด้านสุขภาพ  
 Definition and composition of wellness, integrated 
health care nutrition, exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of 
wellness. 
 

3(2-2-5)

GES0801 งานช่างในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting system, the materials 
linkage, and the value-added materials. 

3(2-2-5)
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1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะ

ไม่ระบุช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่

      
   3.1.6 ความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตท่ีใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     หลักสูตรนี้ใช้รหัสประกอบด้วยตัวอักษร  3  ตัว และตัวเลข  4  หลัก รหัสตัวอักษรมี
ความหมายดังน้ี 
      GEL  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      GEH  หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      GES  หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง ไม่ระบุช้ันปี   
      เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเน้ือหาวิชา 
      เลขรหัส  ตัวที่ 6,7  หมายถึง ลําดับก่อนหลัง 
 
 
     
 
 
   
   
  
     เลขรหัสตัวท่ี 5  ได้จัดลักษณะเน้ือหาวิชาไว้ ดังน้ี 
      1  กลุ่มภาษา – ภาษาไทย     GEL-1-- 
      2  กลุ่มภาษา – ภาษาอังกฤษ      GEL-2-- 
      3  กลุ่มภาษา – ภาษาอาเซียนและอ่ืนๆ   GEL-3-- 
      4  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   GEH-4-- 
      5  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   GES-5-- 
      6  กลุ่มการเกษตร      GES-6-- 
      7  กลุ่มอาหารและสุขภาพ     GES-7-- 
      8  กลุ่มงานช่าง       GES-8-- 
   ความหมายของจํานวนหนว่ยกิต  ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
      เลขตัวท่ี  1 หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม 
      เลขตัวท่ี  2 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวท่ี  3 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 



 
 

ม ค อ . 2  | 23 

 
      เลขตัวท่ี  4 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
   3.2  ช่ือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
     3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        ไม่มี 
     3.2.2  อาจารย์ประจํา 
        อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นอาจารย์ประจําจากทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยอาจจะจ้างหรือเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็น โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ไม่มี 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไม่มี 
  4.2  ช่วงเวลา 
    ไม่มี 
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
    ไม่มี 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
    ไม่มี 
  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    ไม่มี 
  5.3  ช่วงเวลา 
    ไม่มี 
  5.4  จํานวนหน่วยกิต 
    ไม่มี 
  5.5  การเตรียมการ   
    ไม่มี 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 
    ไม่มี 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม และ
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

- ทุกรายวิชากําหนดให้นักศึกษาได้ฝึกให้มีความ
รับผิดชอบ  โดยจัดให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
รายงานหรือผลงาน  เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะการเป็นผู้นํา มีความกล้าแสดงออก 
- มีการสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียน
ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
- อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกแนวคิดและแนว
ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ ท่ีนักศึกษาสามารถ
นําไปใช้ในดําเนินชีวิตได้ 

มีความรอบรู้ ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดํารงชีวิตในสังคม  และมีความสามารถในการ
คิด การพูด และการปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

- จั ดการ เรี ยนการสอน ท่ีส่ ง เ ส ริมการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  การสืบค้นจาก
ห้องสมุด  จากฐานข้อมูลต่างๆ   
- ทุกรายวิชาให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์จากสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่
การดําเนินชีวิตในสังคม 
- ทุกรายวิชาจัดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน
อย่างเป็นระบบท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
- เข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของศูนย์ภาษา 

มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ สามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- ฝึกให้นักศึกษาได้มีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือนําไปสู่
การประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้แก่ การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์  การส่ือสาร  การคิดเชิงระบบ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

และการตัดสินใจ  บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
และสมเหตุสมผล 
- ฝึกใ ห้ นักศึกษามีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งม่ันในการทํางานให้สําเร็จ เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 
     (2)  มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ
ดําเนินชีวิต 
     (3)  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาละเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  ทําโครงการเก่ียวกับการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
     (2)  ศึกษาผู้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 
     (4)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
     (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
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     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 2.2  ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
   2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
     (1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
     (1)  บทบาทสมมุติ 
     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการท่ีอนุรักษ์ความเป็นไทย 
     (3)  ศึกษาชุมชน 
     (4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (5)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล 
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
     (1)  เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
     (2)  ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     (3)  ประเมินจากการรายงาน 
     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 2.3  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
ผู้อื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
     (2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มี
โลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ท่ีเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต 
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     (2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 
     (3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาท่ีเรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  
     (4)  มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล  คําศัพท์  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
   2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์
กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการบ้าน ช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.4  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     (1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานการ
ดํารงชีวิต 
     (2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
     (3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
     (4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย 
     (5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
และย่ังยืน 
   2.4.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
     (2)  มอบหมายงานท่ีสามารถใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
     (3)  กําหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีค้นคว้า  
   2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
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     (2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (3)  ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 
 

 2.5  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม    
     (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมท้ังเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหน่ึงๆ ไม่ว่าจะด้วย
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือช้ีให้เห็นความน่าเช่ือถือ และให้ข้อสรุปอันจะ
นําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
     (3)  สามารถให้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ท่ี จําเป็นในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 
     (4)  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  
บูรณาการและสร้างสรรค์ได้ 
     (5)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 
   2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (1)  จัดกระบวนการสอนท่ีหลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบ
ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปัญหาท่ีหลากหลายรูปแบบ  และใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม   
     (1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
     (2)  ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง  เช่น ประเมิน
การนําเสนอช้ินงาน  การตอบคําถาม 
     (3)  ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 2.6  ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก           
     (1)  มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้ 
     (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์ 
     (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น 
     (4)  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้นําและ
ผู้ตาม 
      (5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
   2.6.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก      
     (1)  ทําโครงการ 
     (2)  บทบาทสมมุติ 
     (3)  การนําเสนอ 
   2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ี
มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก      
     (1)  ตรวจโครงการ 
     (2)  ให้เพ่ือนประเมิน 
     (3)  ผู้สอนร่วมประเมิน 
 

 2.7  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน   
     (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
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     (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ในปัจจุบัน 
     (5)  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
   2.7.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน      
     (1)  กําหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (2)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลท่ีกําหนดและร่วมอภิปรายความน่าเช่ือถือ 
     (3)  นําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
     (1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศกึษา 
     (3)  ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการส่ือสาร 
 

 2.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (1)  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
     (2)  สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
   2.8.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
     (1)  บรรยาย   อภิปราย   และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเ พ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
     (2)  เปิดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจํา 
เป็นรายกลุ่ม / บุคคล 
     (3)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเป็น
รายบุคคล / กลุ่ม 
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   2.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ      
     (1)  ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
     (2)  ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซ่ึงกันและกัน 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
     (5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     (6)  นําเสนอผลงานการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum  Mapping)  ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี้ 
  1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งม่ันในการทํางานให้สําเร็จ เป็นแบบอย่างท่ี
ดีของสังคม 
    1.2  มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการดําเนิน
ชีวิต 
    1.3  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาละเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    1.4  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 

  2.  ด้านการตระหนักและสํานึกในความเปน็ไทย 
    2.1  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
 

  3.  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
ผู้อื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    3.1  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนําไปใช้
ในการดําเนินชีวิตได้ 
    3.2  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  4.  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    4.1  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ดํารงชีวิต 
    4.2  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
    4.3  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
    4.4  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย 
    4.5  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและ
ย่ังยืน 
 

  5.  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    5.1  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
    5.2  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหน่ึงๆ ไม่ว่าจะด้วยการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือช้ีให้เห็นความน่าเช่ือถือ และให้ข้อสรุปอันจะ
นําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
    5.3  สามารถให้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ 
    5.4  สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง     
บูรณาการและสร้างสรรค์ได้ 
    5.5  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่กําหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 
 

  6.  ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
       6.1  มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
ได้ 
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    6.2 ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้ อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์ 
    6.3  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น 
    6.4  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้นําและผู้
ตาม 
    6.5  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
 

  7.  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
    7.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ ด้านต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    7.2  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
    7.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    7.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสถานการณ์โลก
ในปัจจุบัน 
    7.5  ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
 

  8.  ด้านการใช้ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    8.1  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
    8.2  สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู ้ 1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก
และสํานึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความรอบรู้
อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทศัน์
กว้างไกลเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสือ่สาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          

GEL0201  ภาษาองักฤษในโลกปัจจุบัน               

GEL0202  ภาษาองักฤษเพื่อการทํางาน              

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร         

GEL0302  ภาษาอนิโดนีเซียเพื่อการสือ่สาร   
    

  
    

GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการสือ่สาร   
    

  
    

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร         

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
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ผลการเรียนรู ้ 1.คุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก
และสํานึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความรอบรู้
อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทศัน์
กว้างไกลเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสือ่สาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา                
GEH0402  ปรัชญาและศาสนา                 
GEH0403  มนุษย์กบัความงาม          
GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพฒันาตน            
GEH0405  มนุษย์กบัการเปลี่ยนแปลง          
GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้         
GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต         
GEH0408  เรียนรูคุ้ณธรรมนําชีวิตพอเพียง            
GEH0409  วิถีอาเซียน          
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ผลการเรียนรู ้ 1.คุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
ตระหนัก
และสํานึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความรอบรู้
อย่าง
กว้างขวาง  
มีโลกทศัน์
กว้างไกลเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้ภาษาใน
การสือ่สาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
GES0501  วิเคราะห์การคดิ                    
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม         
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลย ี             
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต          

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น               
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ            
GES0801  งานช่างในชีวิตประจําวัน               

ความรับผิดชอบหลัก                              
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน  (เกรด) 
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549  หมวดท่ี 6 
(ภาคผนวก ก) 
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน       ความหมาย ค่าระดบัคะแนน 
                A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
                B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
                B ดี (Good) 3.0 
                C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
                C พอใช้ (Fair) 2.0 
                D+ อ่อน (Poor) 1.5 
                D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
                E ตก (Fail) 0.0 
   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
  ไม่มี  
 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1  การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
   1.1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
   1.1.2  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนอาจารย์ใหม่ประจําปีการศึกษา 
 1.2  การเตรียมการของอาจารย์ท่ีสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.2.1  การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 
   1.2.2  ช้ีแจงวัตถุประสงค์  เป้าหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และมอบเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  กฎระเบียบต่างๆ   
   1.2.3  อบรมเทคนิคการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน       
การวิจัย เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
   1.2.4  ประเมินผลการสอน 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดผลและการประเมินผล เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  
 
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
    จัดอบรมและประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และจัดทําเว็บไซต์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เอกสารเผยแพร่         
การพัฒนาความรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
  การประกันคุณภาพรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ซ่ึงกําหนดไว้ว่า  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อ่ืนและสังคม  
เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี             
มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการ
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

1.  การบริหารหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
  ดําเนินการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ ให้จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
แผนการสอน เอกสาร หนังสือ ตํารา  และมีการติดตามประเมินผลโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พร้อมทั้งมีการติดตามความคิดเห็น และประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียน  การสอนแบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ      
การพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดให้มีการประเมินและพัฒนาทุก  5  ปี  โดยการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และอนาคตอย่าง
เหมาะสม 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1  การบริหารงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เช่น  วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตํารา  
ส่ือการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่างเพียงพอ  
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 
    คณะมีความพร้อมในด้านตํารา หนังสือและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ  ท้ังนี้หนังสือ
เรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป   โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีตํารา  เอกสารต่างๆ  เพ่ือรองรับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้ในด้าน
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ต่างๆ  อาทิเช่น ตําราเรียน วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  วีดีทัศน์  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้า
ไปศึกษาหาความรู้ในแต่ละรายวิชา  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาเพ่ือใช้
ในการค้นคว้าและเรียนรู้   
  2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
    เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาหนังสือ ตํารา และสื่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้อง  นอกจากน้ียังจัดเตรียม
งบประมาณสําหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์สื่อการสอนและครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
    การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดย 
    -  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ท่ีมีต่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
  3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
    ไม่มี 
  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหมวดวชิาศึกษา
ท่ัวไป 
    มีการประชุมอาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในแต่ละรายวิชา โดย  
ผู้ประสานงานแต่ละรายวิชา และนําผลการประชุมมาใช้ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป 
  3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    แต่ง ต้ังอาจาร ย์ พิ เศษ มุ่ง ให้ เกิดการพัฒนาประสบการณ์เรียน รู้แก่ นัก ศึกษา
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริงโดยผ่านความ
เห็นชอบของทีมผู้สอนแต่ละรายวิชา 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    เป็นไปตามข้อกําหนดการรับบุคลากรของแต่ละคณะและสาขาวิชา  
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  4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 
    มีการจัดอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรและ
คณาจารย์ท่ีสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 
    เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
  5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
    ไม่มี 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
  ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี และนําผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนารายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
  ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2  ปีการศึกษา
เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม  TQF  ต่อไป  ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน  คือ  มีการดําเนินงานตาม
ข้อ  1-5 และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนนิงาน ปีที่  
1 

ปีที่  
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1)    อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80  มี
  ส่วนร่วมในการดําเนินงานหลักสูตร      

(2)    มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2 ที่
  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีหมวดวิชา
  ศึกษาทั่วไป 

     

(3)   มีรายละเอียดรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม   
   (ถ้ามี)  ตามแบบ  มคอ.3  และ  มคอ.4  อย่างน้อย
  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก
  รายวิชา 

     

(4)   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
   ประสบการณภ์าคสนาม  (ถ้ามี)  ตามแบบ  มคอ.5       
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่  

1 
ปีที่  
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

   และ มคอ.6 ภายใน  30  วัน  หลังสิ้นสุดภาค 
  การศึกษา ท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตาม
  แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

     

(6)   มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
  ผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน  มคอ.3  และ  มคอ.4   
  (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอน
  ในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล 
        ยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล 
        การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7  
        ปีท่ีแล้ว   

     

(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
        คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9)   อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
  อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง      

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน  (ถ้ามี)  
  ได้รับการพัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  3.5  
  จากคะแนน  5.0 

  
 
 

 
 

 
 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นําผลการ
ประเมินแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
     - ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
     - การสังเกตการณ์ของผูส้อนในแต่ละรายวิชา 
 

2.  การประเมนิหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวม 
    การประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวม  โดยสํารวจข้อมูลจาก 
     - ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     - ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 

3.  การประเมนิผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  มีระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  โดยการกําหนด     
ตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นตํ่าท่ัวไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตามที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1  คณะกรรมการประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทําการประเมินหลังจากใช้ครบวงรอ 
บและเสนอผลการประเมิน 
  4.2  นําประเด็นจากผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  4.3  ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาท่ัวไปเพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  4.4  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และ

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)พ.ศ. 2549 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ   

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ 

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน      

พ.ศ.2553 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       

พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก ข 

 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.2548 
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  หม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  รวมท้ังให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 5.  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาค
การศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปิดสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง 
ดังน้ี 
   ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 
   ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  10  สัปดาห์ 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
น้ันรวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 6.  การคิดหน่วยกิต 
  6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  6.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  6.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  ไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วย
กิตระบบทวิภาค 
 7.  จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  7.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน  12  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  7.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  10  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน 15  ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   
  7.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180  
หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12  ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน  18  
ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  7.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  4  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  6 ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ  โดยครบถ้วนและให้ระบุคํา
ว่า  “ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 
   ท้ังน้ี  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 8.  โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังน้ี 
  8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้  
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม  
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี   
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  ภาษา  และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   อนึ่ง  การจัดการศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี  
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  8.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  และ
วิชาชีพ  ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  
ดังน้ี 
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   8.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า  84  หน่วยกิต 
   8.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า  114  หน่วยกิต 
   8.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกิต 
   8.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว  วิชาเอกคู่หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  และวิชาโทต้อง
มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วย
กิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า   
150  หน่วยกิต 
  8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสร ี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถ
วัดมาตรฐานได้  ท้ังนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 9.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์  ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี     
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5  คน  
และในจํานวนน้ันต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง   ทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  อย่างน้อย  2  คน  ท้ังน้ี  อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะ
เป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า  1  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 10.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  10.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4  ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
  10.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3  ปี)  หรือเทียบเท่า  ตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 
 11.  การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  
หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
และจะสําเร็จการศึกษาได้ดังน้ี 
  11.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา   
  11.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5 ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  8 ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  11.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  6 ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  10  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  11.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  4  ภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน  8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา  ท้ังนี้ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 12.  เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า  2.00 จากระบบ  4  
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
  สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างจากน้ีจะต้อง
กําหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
 13.  ช่ือปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
น้ัน   
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ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ช่ือปริญญา
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 14.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ   
  14.1  การบริหารหลักสูตร 
  14.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  14.3  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา   
  14.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 15.  การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ  5 ปี และมีการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5 ปี 
 16.  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548 
 
                     อดิศัย  โพธารามิก 

                       (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ค   

 
- รายละเอียดในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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1.  เหตุผลของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ซ่ึงเดิมใช้กับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2558) น้ีกําหนดใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไป  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขดังน้ี 
   1.1  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ซ่ึงกําหนดไว้ว่า  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม  
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
   1.2  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดไว้ว่า  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้  โดยผสมผสาน
เน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป  
   1.3  ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  
 

2.  สาระในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1  โครงสร้างของหมวดวิชามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มรายวิชาจากเดิม 4 กลุ่ม  เป็น 3 กลุ่ม 
  2.2  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
  2.3  เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ช่ือรายวิชา  คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต 
  2.4  มีการปรับลดจํานวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

3.  ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมและปีการศึกษาท่ีกําหนดใช้หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปปรับปรุงใหม่ 
  3.1  ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2552 
  3.2 ปีการศึกษาที่กําหนดใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง  ภาคการศึกษาที่ 1            
ปีการศึกษา 2558 
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4.  การเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมและหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
   เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) และ
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ปรากฏดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ของหลักสูตร พ.ศ.2552 
เพ่ิมเติมโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของหลักสูตร พ.ศ.2558 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 9  หน่วยกิต 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 12  หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร ์
9 หน่วยกิต 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต   
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9  หน่วยกิต 
 

3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9  หน่วยกิต 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 
  

 หมายเหตุ :  ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาได้เปลี่ยนกลุ่ม วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เป็น กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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5.  เปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2552) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สรุปสาระการปรับปรุง 

1.  กลุ่มวิชา 
มีกลุ่มวิชา 4 กลุ่ม  คือ  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
มีกลุ่มวิชา 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ลดกลุ่มวิชาเพื่อจัดกลุ่มวิชาให้มี
ความเหมาะสมและกระทัดรัด 

2.  รายวิชา 
    2.1  ลดจํานวนรายวิชา 
 จํานวน  36  รายวิชา 
 

 
     จํานวน  25  รายวิชา 
 

ป รั บ ล ด ร า ย วิ ช า  โ ด ย ก า ร
ปรับเปลี่ ยนเ ป็นราย วิชา ที่ มี
การบูรณาการมากขึ้น  

    2.2  ลดรายวิชาบังคับ 
   จํานวน  6  รายวิชา 

 
    จํานวน  5  รายวิชา   
 

เ พื่ อ เ ปิด โอกาสใ ห้ นักศึ กษา 
เ ลื อก เ รี ยนตามความสนใจ 
ความชอบ ความถนัด และการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

    2.3  เปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือก 
           จํานวนรายวิชาเลือก  30  รายวิชา 
 
 
 
 

 
   จํานวนรายวิชาเลือก  20  รายวิชา 

มีการบูรณาการรายวิชามากขึ้น  
เ พื่อความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาสูงสุด 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สรุปสาระการปรับปรุง 

3.  กลุ่มวิชาและรหัสวิชา 
    3.1  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
 เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
      วิชาในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการสื่อสารได้
ดีในระดับอุดมศึกษา และในสังคมชีวิตประจําวัน ซึ่งรวมทั้งการพูด 
การฟัง การเขียน  และการอ่าน ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษานั้นๆ ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้   
     บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 Thai for Communication 
1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
  English for Communication 1 
     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
  English for Communication 2  
1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 
   

   3.1  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
         เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 มุ่ ง พัฒนาผู้ เ รี ยน ใ ห้ มี ทั กษะ ในกา ร ใ ช้ภ าษา ไทย  และ
ภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เครื่องมือในการสื่อสารทาง
สังคมในชีวิตประจําวันและเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู้ 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
  GEL0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Thai for Communication 
  GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
       English for Today’s World 
  GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน  3(3-0-6) 
       English at Work 
 เลือกเรียนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GEL0301   ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Malay for Communication 
  GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
       Indonesian for Communication 

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาใหม่
ใ น ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สรุปสาระการปรับปรุง 

1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 

  GEL0303   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Burmese for Communication 
  GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Chinese for Communication   
  GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Japanese for Communication 
  GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Korean for Communication 
 

3.2  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
       เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

วิชากลุ่มนี้ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
แสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเองใน
เรื่องจิตวิญญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและการ
ใช้เหตุผลของมนุษย์ ให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ซาบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์และสามารถ
นํามาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และปรากฏการณ์บางอย่าง
ในสังคมปัจจุบันได้ ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
      

    3.2  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
              มุ่งพัฒนาผู้ เรียนในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
แสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อให้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย์ มีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ รวมทั้ง
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาใหม่
ใ น ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 
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     บังคับเรียน   3 หน่วยกิต  
2500309  เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
  Moral Principles Leading to Self  
  Sufficiency 
     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
  Information for Study Skills and Research 
1510313 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6) 

 Philosophy and Religions 
2000302 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 
2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
   Art in Daily Life  
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
 

 บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
  GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6) 
      Songkhla Lake Basin Living 
 เลือกเรียนไม่น้อยกวา่  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
  GEH0403  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics 
  GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
      Human Behavior and Self-Development 
  GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
      Man and  Changing World 
  GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  3(3-0-6) 
      Information for Learning 
  GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
      Fundamental Law for Quality of Life 
  GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  3(3-0-6) 
      Moral Principles Leading to Self   
      Sufficiency 
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  GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
      ASEAN Ways 
 

3.3  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
       เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
การแสวงหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่อง
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมทางสังคมที่
สําคัญๆ ปัญหาสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและการ
ดํารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจท้องถิ่น
และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
สมาชิกของสังคม  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
     บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Development Studies 
     เลือกเรียนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2500302 วิถีไทย    3(3-0-6)  
  Thai Living 
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2500303 วิถีโลก    3(3-0-6) 
  Global Living 
2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 
2500305 มนุษย์กับสังคม   3(3-0-6) 
  Man and Society 
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy   
2500307 สันติศึกษา   3(3-0-6) 
  Peace Studies 
2500310   กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  Law in Daily Life  
2500311         อาเซียนศึกษา             3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
3.4  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
       เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
          วิชากลุ่มนี้เน้นกระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้
จากโลกธรรมชาติ ทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ สร้างความ

3.3  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
               มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดและการแสวงหา
ความรู้จากธรรมชาติ  ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ เข้าใจในความหมาย
และความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาใหม่
ใ น ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 



 
 

ม ค อ . 2  | 85 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สรุปสาระการปรับปรุง 

เข้ า ใจในความหมาย  ความสํ าคัญ  และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สําคัญใน
โลกปัจจุบันและอนาคต  รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้งาน อันมีผลต่อวิถีชีวิต ความคิด
ของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตแบบสมดุล ทั้งภายในตนเอง 
ระหว่างสังคม และท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
     บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 
4000306 การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5)  
  Thinking and Decision Making 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 
      เลือกเรียนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต   
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ3(2-2-5) 
  Sports and Exercise for Health 
4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life  
4000309 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ มีผลต่อชีวิตและความคิด รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต รู้ จักใช้เทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้า 
ประยุกต์ใช้งานอันจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ตระหนักใน
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
GES0501 วิเคราะห์การคดิ    3(2-2-5) 
  Thinking Analysis 
เลือกเรียนมน่อ้ยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Life and Environment  
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
  Life and Technology 
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
  Agriculture for Life  
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Food and Nutrition 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5) 
  Integrated Health Care  
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  Life and Energy 
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(3-0-6) 
  Reproductive Health 
4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Food and Nutrition 
4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Science 
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก  3(3-0-6)
  Earth System Science 
4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Chemicals and Drugs in Daily Life 
4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Environment in Daily Life 
4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
  Plants for Life 
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 
5000110 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
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6.  เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2552) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2558) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 
คําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558 
คําอธิบายรายวิชา 

สรุปสาระการปรับปรุง 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง 
การพูด  การอ่ าน  และการเ ขียน  ใ ห้สามารถใ ช้สื่ อสารใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  
การอ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts.   

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
    English for Communication 1 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจําวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
     English for Today’s World 
     พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
     Develop learners in using English as a medium 
to access and retrieve information for education and daily life 
applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500304   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
  English for Communication 2  
  การฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านรวมทั้งการเขียน
ข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสารและฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด
เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน สัมภาษณ์งาน  
และบริบทอื่นๆ ของการทํางาน 

Practice English skills in work-related contexts. 
Make use of English for job seeking, job applying, job 
interviewing, and other work-related contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
 การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนภาษาจีน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6  
     Chinese for Communication  
  เ รียนรู้ ระบบสัทอักษรจีน  วิ ธีการเขียนอักษรจีน  
ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้ง
เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
     Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, speaking, 
reading and writing skills with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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awareness. 
1500311  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
 
 

GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6  
     Japanese for Communication 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
     Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษามาเลย์ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
 

GEL0301   ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6  
     Malay for Communication 
     การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียน  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรก
บริบททางด้านวัฒนธรรม  เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Malay, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  promoting the 
understanding of Thai and Malay cultures. 
 

เ ปลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   และปรั บ
คําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korea for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
     Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร 
ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พิ่ ม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ
เขียนภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พิ่ ม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 

การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และ  

เพิ่มรายวิชานี้ เ พื่อให้นักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม
และภาษาในกลุ่มอาเซียน 
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การเขียน   โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร  
สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  เพื่อการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

Study and practice Skills in listening, speaking, 
reading and writing in Indonesian, focusing on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures.  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills and Research 
ความหมาย   ความสํ าคัญของสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   3(3-0-6) 
     Information for Learning 
     ความหมาย   ความ สําคัญ   และความต้ องการ
สารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนักถึง
จริยธรรมสารสนเทศ  
     Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, electronic 
information searching strategy, information evaluation, 
information ethics, citation and bibliography, information 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช า ม นุษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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presentation in various forms. 
1510313 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์
ปัญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให้ เ ห็นถึ ง
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เข้าใจ
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด
ของปรัชญาและหลักคําสอนของศาสนาต่างๆ  สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกล่าวมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม  

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
 Philosophy and Religions 
     ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลัก
คําสอนของศาสนาต่างๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
     Analytical elements of philosophy and 
religions, the relations between philosophy and religions, the 
real value of philosophy and religions, teachings and 
philosophical concepts of different  school of philosophy and 
religions for peace of life and peaceful societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้ได้ใจความ 
กระชับมากยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 
 ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและข้อแตกต่างของ
สุนทรียศาสตรเ์ชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยิน   และศาสตร์ทางการ

GEH0403 มนุษย์กับความงาม   3(3-0-6) 
     Human and Aesthetics 
     แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทาง
ศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, beauty in 

ได้นําวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
และวิชาศิลปะในชีวิตประจําวัน
มาบูรณาการใหม่ แล้วเปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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เคลื่อนไหว  สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า ระดับการรําลึก ความคุ้นเคย และ 
ความซาบซึ้ง  

daily life. 
 

สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

  ศิลปะในชีวิตประจําวัน  รสนิยม  องค์ประกอบ
ทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง การ
นําเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรงุบุคลิกภาพ 
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้ อื่น 
ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 

 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
Human Behavior and Self-Development 

      การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเป็นพลเมืองไทย 
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
     The study of human behaviors, self-realization 
and self-development, physical, mental, emotional and 
social Self-discipline, self and social responsibility with public 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช า ม นุษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
                     Moral Principles Leading to Self  
  Sufficiency 
     ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6)
            Moral Principles Leading to self Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนําหลักธรรม
มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
สังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, application 
of Self-Sufficiency principles in life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุ่มวิชาจาก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่ม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์   และ เ พิ่ม เ ติม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย    3(3-0-6)  
  Thai Living 

 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย  วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคม
และแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 

Man and Changing World 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ได้นําวิชาวิถี ไทย  วิชาวิถี โลก  
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และ
วิชามนุษย์กับสังคมมาบูรณการ 
แล้วเปลี่ยนรหัสวิชา   ชื่อวิชา 
ก ลุ่ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ่ ม วิ ช า
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า
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คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558 

คําอธิบายรายวิชา 
สรุปสาระการปรับปรุง 

ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอด
ถึงวิสัยทัศน์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

     General knowledge about human and the 
world he lives in, visions for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public minded activities based 
on the sufficiency economy philosophy.   

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และมีการปรับคําอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500303 วิถีโลก    3(3-0-6)  
  Global Living 

ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการสร้างสรรค์
อารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของ
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบัน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
แห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสาร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 

ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
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คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
สรุปสาระการปรับปรุง 

สิ่งแวดล้อม   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ แนว
ทางการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมบํารุงรักษา ตลอดจนสร้างแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
2500305 มนุษย์กับสังคม   3(3-0-6) 
  Man and Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบ
โครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในมิติต่างๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการปกครอง แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
ปัจจุบัน  

  

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Sufficient Economy 

 ความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 
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2500307 สันติศึกษา   3(3-0-6) 
  Peace Studies 
  ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพ
และสันติภาพศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ และการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

  

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
                  Local Development Studies                   
  ความหมาย ความสําคัญ ความเชื่อมโยง และ
ความสัมพันธ์ของท้องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท้องถิ่น และแนวทางในการ
แก้ไขป้องกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหากรณีศึกษา 

GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา   3( 3 -0 -6 )
     Songkhla Lake Basin Living 
     ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 
สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชดําริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 

นํารายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นมาบูรณาการใหม่ เพื่อให้
นักศึกษา มีความเข้ า ใจ  และ
เรียนรู้พื้นที่ของลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ความเป็นพลเมือง
ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

2500310   กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
  ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ 
สําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของ

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
Fundamental Law for Quality of Life  

     วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมาย

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช า ม นุษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
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กฎหมาย หลักทั่วไปอื่น ๆ ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
     Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, emphasizing, on 
Laws related to student Life, and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention.    

คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500311 อาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
                     ASEAN  Studies 
  ศึกษาความเ ป็นมา  ความหลากหลายทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 
กลไก กฏบัตร ความร่วมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค้าเสรี
อาเซียน อาเซียนในปัจจุบัน และประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความพร้อมและการปรับตัวของ
สังคมไทยในประชาคมอาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6) 
ASEAN Ways     

     พัฒนาการความร่ วมมือของประชาคมอาเ ซียน 
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการปรับตัวของไทยใน
บริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     Development of ASEAN Community, its status 
and role in the current world in politic, economic, social and 
cultural dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุ่ ม วิ ช า ม นุษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  และมีการปรับ
คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5)
  Sports and Exercise for Health 

 
GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)  
     Integrated Health Care  

 
นํารายวิชากีฬาและการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพมาบูรณา
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คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558 
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 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

     ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ  ด้านอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิด
ทางด้านสุขภาพ  
     Definition and composition of wellness, 
integrated health care exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of 
wellness. 

การ แล้วเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life  

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการ
ประเมินคุณภาพชีวิต 

  

4000306 การคิดและการตัดสินใจ   3(2-2-5)  
  Thinking and Decision Making 

กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบ

GES0501   วิเคราะห์การคิด      3(2-2-5) 
     Thinking Analysis 
     กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ วิชา  และ
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
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ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจและการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 
     Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information technology for 
data analysis and presentation. 

และสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

4000307   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 

              ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การ
จัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ประยุกต์   การสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ การสื่อสารข้อมูล
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล
อื่นๆ การเคารพกฎหมายและสิทธิทางปัญญา 

GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
     Life and Technology 
     เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 
ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
     Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ วิชา  และ
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบัน และการใช้สารสนเทศ
ตามกฏหมายและจริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 
  Life and Energy 
          ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 

  



 
 

ม ค อ . 2  | 101 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 

คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558 

คําอธิบายรายวิชา 
สรุปสาระการปรับปรุง 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(3-0-6) 
  Reproductive Health 

ความหมาย  ความเป็นมา  และขอบข่ายของ
อนามัยการเจริญพันธุ์  สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์  การเลือกคู่ครอง  การเตรียมแต่งงาน  การ
แต่งงาน   การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว   การวางแผน
ครอบครัว  การเตรียมตัวเป็นพ่อ-แม่  การดูแลสุขภาพแม่ 
ตลอดการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  และการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพลูก 

  

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    Introduction to Food and Nutrition 

ความหมาย   ความสําค ัญของอาหารและ
โภชนาการต่อสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู่  สารอาหาร  ข้อ
ปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะ
โภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย 
ก า ร เ ล ือ ก ซื ้อ อ า ห า ร  ห ล ัก ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
Introduction to Food and Nutrition 

     อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
     Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation of 
food and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการปรับ
คําอ ธิบายรายวิชาใ ห้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Science 
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บริบทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา   ปฏิบัติการสํารวจทั่วไป  ค้นหาองค์ความรู้หรือสาระการ
เรียนรู้ ต่างๆ แบบมีส่วนร่วม  นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนการ
ดําเนินงาน  ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะห์และ
สรุปผล  สามารถนําผลที่ได้มาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตรท์้องถิ่น  

  
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก  3(3-0-6) 
  Earth System Science 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ 
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบที่สําคัญของโลก  ได้แก่  ด้าน
ธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร์  สมุทรศาสตร์  รวมทั้ง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่ง ยืน   โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

  

4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Chemical and Drugs in Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและยา รวมถึง
เครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข้อง
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กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Environment in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องใน
ชีวิตประจําวัน ด้านน้ํา อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย 
พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิต การป้องกันผลกระทบ และการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 

 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
Life and Environment 

     ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อนําไปสู่แนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
      Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for the 
prevention and control of pollution, relations between 
energy and life, principle of energy conservation, Earth and 
Nature System, environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคําอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
  Plant for Life 
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 ความสําคัญและคุณค่าของพชืพรรณต่อชีวิต 
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 

 
 
 
 
 

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Agriculture for Quality of Life 

 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การ
ใช้ความรู้ทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสตัว์ ประมง และการ
แปรรูปเพื่อผลติอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละเพื่อ
นันทนาการ มีความเข้าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
Agriculture for Life 

     การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ 
เกษตรปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
     Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคําอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต 
ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข การวิเคราะห์ การปรับปรุง
ตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ 
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต 
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 GES0801 งานช่างในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  
การบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงาน ระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand 
tools, the maintenance of electrical equipments in the home 
and office, the sanitary system, the lighting system, the 
materials linkage, and the value-added materials. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษามี
ความ  ความ เข้ า ใ จ เ กี่ ย วกั บ
เครื่องมือช่างและสามารถนําไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ง 

 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี  1604  / 2558 เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ท่ี  1605  / 2558 เรื่อง  แต่งต้ังอนุกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ท่ี  1604  / 2557 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
--------------------------------------------- 

 อ้างถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 4209/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 ไปแล้วน้ัน  แต่
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการจัดทําหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ ท่ีปรึกษา 
2. ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศ์ชัย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์นฤมล อัศวเกศมณี กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ธรรมชาติ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ กรรมการ 
7. ดร.นกุล โสถติพันธ์ุ กรรมการ 
8. ดร.นัยนา โง้วศิริ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย กรรมการ 
10. นางสาววรรณดี หนูหลง กรรมการ 
11. นางสาววรวรรณ สุขใส กรรมการ 
12. นางสาวจิราภรณ์ กวดขัน กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกรรณิการ์ เกศสุริยง ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางลัคณา อ่อนชะนิด ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวธรรศญา จุทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และพิจารณาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  
ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร     โสตถิพันธ์ุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ท่ี   1605  / 2557 

เรื่อง  แต่งต้ังอนุกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
--------------------------------------------- 

 อ้างถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 4212/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 ไปแล้วน้ัน  แต่
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอ
เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการการจัดทําหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
1. นางสาวสมหมาย โชติรัตน์    อนุกรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์ จิรันดร อนุกรรมการ 
3. นางจิราวรรณ นาคสีทอง อนุกรรมการ 
4. นายศอลาฮุดดีน สมาอูน อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง อนุกรรมการ 

 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ อนุกรรมการ 
2. นายธนัย   ตันวานิช อนุกรรมการ 
3. นางสาวชุลีพร   ทวีศรี อนุกรรมการ 
4. นางสาวมุจลินทร์   ผลกล้า อนุกรรมการ 
5. นางอริยา  กัณฑลักษณ์ อนุกรรมการ 

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล สมจิตต์ อนุกรรมการ 
2. ดร.ภทัรพร ภักดีฉนวน อนุกรรมการ 
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3. นางสายใจ เพชรคงทอง อนุกรรมการ 
4. นายธนะรัตน์ รัตนกูล อนุกรรมการ 
5. นายอิบรอฮิม ยีสุ่นทรง อนุกรรมการ 

 
หน้าท่ี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และพิจารณาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.2558 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร     โสตถิพันธ์ุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก  จ 

 
- กระบวนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 
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กระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้

1. จัดประชุมอาจารย์  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ 
   จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 
   ท่ัวไป   วันที ่28-30 กรกฎาคม  2557 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา 
   ท่ัวไป เพ่ือยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3. จัดประชุมเพ่ือเสนอทิศทางในการกําหนดผลการ 
   เรียนรู ้(Learning outcomes) รายวิชาในหมวดวิชา 
   ศกึษาทั่วไปให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

4. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างหมวดวิชาศึกษา 
    ทั่วไป  ครั้งที่ 1 

5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างหมวดวิชาศึกษา 
    ทั่วไป  ครั้งที่ 2 

6. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างหมวดวิชาศึกษา 
    ทั่วไป  ครั้งที่ 3 

7.  จัดประชุมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 
ภายใน 

8.  จัดประชุมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 โดย 
    มผีู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 

9.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําหลกัสูตรฯ เรียบเรียง 
    เน้ือหาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือเตรียมการประชุม 
    ปฏิบัตกิาร    

10. นําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558   
     เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสงขลา     

12. นําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558   
     เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11. คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรฯ แก้ไขและ 
     ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ 

13. คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรฯ  แก้ไขและ 
     ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา 
     วิชาการ 

14. นําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558     
     เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

16. นําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.   
     2558 เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ   
     อุดมศกึษา 

15. คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรฯ แก้ไขและ 
     ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา 
     มหาวิทยาลัย 



 
 

ม ค อ . 2  | 113 

 
ตารางแสดงขั้นตอนการปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   
 

ขั้นตอนที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

1 28 – 30 ก.ค. 57 จัดประชุมอาจารย์  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้กับอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ดังน้ี 
 1.  ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  400  คน  ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  อาจารย์ท่ีสนใจและบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 
 3.  หัวข้อในการจัดประชุม   
  3.1  บรรยายหัวข้อเรื่อง “การศึกษาไทย – การศึกษาท่ัวไป” และ 
“กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่” 
   วิทยากร :  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ 
  3.2  บรรยายหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป” และบรรยายกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ 
  3.3  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ Learning 
outcome ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
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ขั้นตอนที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ 
  3.4  สัมมนาเชิงปฏิบั ติการหัวข้อ “ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ 

2 20 ต.ค. 57 แต่งต้ังคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือยกร่างหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากหลักสูตรเดิม  พร้อมท้ังร่วมกัน
พิจารณาจุดที่ต้องปรับปรุง/แก้ไขให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และการเปลี่ยนแปลงของโลก   

3 28 – 30 ก.ค. 57 จัดโครงการประชุมเร่ือง “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต”  ดังนี้ 
 1.  ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  400  คน  ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  อาจารย์ท่ีสนใจและบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 
 3.  หัวข้อในการจัดประชุม   
  3.1  บรรยายหัวข้อเรื่อง “การศึกษาไทย – การศึกษาท่ัวไป” และ 
“กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่” 
   วิทยากร :  ผศ.ดร.ศศิธร   สุวรรณเทพ 
  3.2  บรรยายหัวข้อเร่ือง “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป” และบรรยายกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
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     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ 
  3.3  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ Learning 
outcome ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ 
  3.4  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์” 
   วิทยากร : 1.  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
     2.  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ 
     3.  ดร.ชเนนทร์  ม่ันคง 
     4.  อาจารย์วรงค์  ถาวระ    

4 30 ก.ย. 57 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ครั้งท่ี 1  เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามกรอบมามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ดังน้ี 
 1.  กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ประกอบด้วย     8  ข้อดังน้ี 
  1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
  1.3  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  1.4  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
  1.5  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 



 
 

ม ค อ . 2  | 116 

 

ขั้นตอนที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

          1.6  มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
          1.7  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
           1.8  ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร กลุ่มมนุษยศาสตร์  
กลุ่มสังคมศาสตร์  และกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
  2.1  ปรับรหัสวิชาใหม่ 
  2.2  ปรับช่ือรายวิชาใหม่ 
  2.3  สร้างรายวิชาใหม่ 
  2.4  คงเดิมสาํหรับวิชาท่ีเป็นความจําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต 
 3.  กําหนดโครงสร้างของหลักสูตร  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 3 กลุ่มคือ  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกําหนดให้เรียน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต มีโครงสร้างหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ดังน้ี 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน    9  หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
     ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน    3   หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน    3   หน่วยกิต 
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 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
5 26  ก.พ. 58 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 2  

ร่วมกันพิจารณา 
1.  รายละเอียดของคําอธิบายรายวิชา 
2.  องค์ประกอบ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

6 18 มี.ค. 58 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งท่ี 3  ร่วมกัน
พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของร่างหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558  ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ก่อนการประชุมวิพากษ์หลักสูตร   

7 23 มี.ค. 58 จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1  ดังน้ี 
1.  ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 50 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ท่ีปฏิบัติการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และอาจารย์ท่ีสนใจ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ได้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

8 30 มี.ค. 58 จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2  ดังน้ี 
1.  ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 38 คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการและ
อนุกรรมการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ได้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 2.2  เปิดโอกาสให้คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ท่ี
ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ร่วมรับฟังความ
คิดเห็น  จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนําไปปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
 3.1  ศ.ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ์ 
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 3.2  รศ.ดร.วันดี  สุทธรังสี 
 3.3  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ 
 3.4  ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒน์เพ็ญ 

9 20–24 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ร่วมกันปรับปรุงรายวิชาใน  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อสังเกตของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียบเรียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ดังน้ี 
 1.  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ยึดผลการเรียนรู้ 8 ด้าน  
คือ 
  1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
  1.3  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  1.4  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
  1.5  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
  1.6  มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
  1.7  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
  1.8  ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2558  โดยยึด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และปรัชญา
วิชาศึกษาทั่วไป  รวมท้ังได้สอดแทรกเน้ือหาหลักที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของ
นักศึ กษาในราย วิชา ต่ างๆ  โดยโครงสร้ า งหมวด วิชาศึ กษา ท่ั ว ไป  
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา  คือ  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชา
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยให้เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มภาษาและ
การสื่อสาร  จํานวน  12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จํานวน 9 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จํานวน 9 หน่วยกิต  รวมแล้วต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  ดัง
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  เรียนไมน่้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
  GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Thai for Communication 
  GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
       English for Today’s World 
  GEL0202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  3(3-0-6) 
       English at Work 
  เลือกเรียนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GEL0301   ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Malay for Communication 
  GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
       Indonesian for Communication 
  GEL0303   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Burmese for Communication 
  GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Chinese for Communication   
  GEL0305   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Japanese for Communication 
  GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
       Korean for Communication 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
  GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6) 
      Songkhla Lake Basin Living 
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
  GEH0403  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics 
  GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
      Human Behavior and Self-Development 
  GEH0405  มนุษย์กับความเปล่ียนแปลง  3(3-0-6) 
      Man and  Changing World 
  GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  3(3-0-6) 
      Information for Learning 
  GEH0407  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
      Fundamental Law for Quality of Life 
  GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  3(3-0-6) 
      Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
  GEH0409  วิถีอาเซียน      3(3-0-6) 
      ASEAN Ways 
        
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
  GES0501   วิเคราะห์การคิด     3(2-2-5) 
       Thinking Analysis 
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ขั้นตอนที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

  เลือกเรียนม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
  GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
       Life and Environment  
  GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
      Life and Technology 
  GES0601  เกษตรเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
      Agriculture for Life  
  GES0701  อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
      Introduction to Food and Nutrition 
  GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5) 
      Integrated Health  
  GES0801  งานช่างในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
      Jobs on a Daily Basis 

10 6  พ.ค. 58 นําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ (กช.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11 7 - 9 พ.ค. 58 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการ 

12 14 พ.ค. 58 นําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพ่ือพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

13 15 – 17 พ.ค. 58 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

14 23 พ.ค. 58 นําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

15 8-10 มิ.ย.58 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

16 17 มิ.ย. 58 ส่งหลักสูตรหมวดวิชาทั่ ว ไป   ฉบับปรับปรุง  พ .ศ .2558  เสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับรองหลักสูตร ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผลการเรียนรู้ 8 ด้าน 
1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและ
ส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  บัณฑิตที่ มี คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถจัดการปัญหาคุณธรรม  
จริยธรรม   และวิชาชีพโดยใ ช้ ดุลยพิ นิจทางค่ านิยม  
ความรู้สึกของผู้อ่ืน  ค่านิยมพ้ืนฐาน  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย์สุจริต  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  เข้าใจผู้อ่ืน  และเข้าใจโลก  เป็นต้น 
 

1)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถ
ประยุกต์ใช้  เพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง  และช่วยเหลือผู้อ่ืน  
สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และความพอเพียง  เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 

2)  ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความสําคัญของ
เอกลักษณ์ท่ีดีงามของไทย  โดยเฉพาะในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม  
การใช้ภาษา  การแต่งกาย  และกิริยามารยาทอันดีงาม  
รวมทั้งคุณธรรมความกตัญญูกตเวที  มีความภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

2)  ด้านความรู้ 
 ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงใน
หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้บัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่าง
น้อยจะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถงึงานวิจัยในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการ
ปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 

3)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ ห็ น คุณ ค่ า ข อ ง ต น เ อ ง ผู้ อ่ื น   สั ง ค ม  
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับท่ีมา  แนวคิดและองค์
ความรู้ของศาสตร์หลักสากล  อันนําไปสู่ความเข้าใจในตนเอง  
มนุษย์ในฐานะปัจเจก  สังคม  ธรรมชาติ  และปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกและจักรวาล  เพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน  สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและรักษาไว้
อย่างรู้คุณค่า  และมีวิสัยทัศน์  เคารพและเห็นคุณค่าของ
ความเหมือนและความต่างของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ซ่ึง
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่ง
ดุลยภาพที่ยอมรับได้ของหุ้นส่วนน้ันๆ 
4)  มทัีกษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผลการเรียนรู้ 8 ด้าน 
 ทั ก ษ ะ สํ า คั ญ ขอ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต คื อ
ความสามารถในการประเมินตนเอง  และกําหนดเป้าหมายท่ี
ต้องการพัฒนา  ซ่ึงอาจเป็นการเรียนเพ่ือรู้  เรียนเพ่ือทําได้  
เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ท้ังร่างกาย  จิตใจ  ความเฉลียวฉลาด  ความอ่อนไหว  ความ
มีสุนทรียะ  และมิติทางจิตวิญญาณ  (Learning to be)  
ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือทักษะการ
วางแผน  และดําเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและ
วิธีการท่ีหลากหลายท้ังในและนอกระบบสถาบันการศึกษา 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน
บัณฑิตที่ มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยจะต้อง
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงทําความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงาน
อ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ 
และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  
สําหรับหลักสูตร วิชาชีพนัก ศึกษาสามารถใ ช้ วิ ธีการ
ปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

5)  มทัีกษะการคิดแบบองค์รวม 
 5.1  สามารถคิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
ในเชิงเหตุผล  รวมท้ังเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
 5.2  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาท่ีเหมาะสมต่อ
ประเด็นปัญหาหนึ่ งๆ   ไ ม่ ว่าจะด้วยการคิด วิ เคราะห์  
สังเคราะห์  แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือช้ีให้เห็นความ
น่าเช่ือถือและให้ข้อสรุปอันจะนําไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
 5.3  สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและ
สามารถให้แนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้  
 5.4  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดเป็น
ปัญญา  โดยมีลําดับการคิดจาก Discerning (Cognitive) สู่ 
Respecting (Affective)  สู่  Engaging (Active) และท่ีสุด
คือ Transforming  (Reflective)  ผลของการคิดคือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
8)  ใชภ้าษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังในการ
พูด  การฟัง  การอ่าน การเขียน  และเลือกใช้รูปแบบการ
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผลการเรียนรู้ 8 ด้าน 
 นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึง
ภ า ว ะ ผู้ นํ า ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ตน เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเองบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อย
จะต้องมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและอาชีพ 
 

6) มีจิตอาสาและสํานักสาธารณะ  เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า
ของสังคมไทยและ 
สังคมโลก 
 กา ร มี จิ ต อ าส า   คื อ   กา ร มี ค ว าม เ อ า ใ จ ใ ส่  
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/แก้ปัญหา
ส่วนรวม/ชุมชน/สังคม  ซ่ึงแสดงออกในรูปของการกระทําที่
มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของความต้ังใจดี  เจตนาดี  
และเป็นไปตามความสมัครใจของตนโดยไม่มีการบังคับ 
 สํานึกสาธารณะ  หมายถึง  การที่บุคคลตระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน  ดูแล  เอาใจใส่  
รักษาสมบัติต่างๆ ท่ีเป็นของส่วนรวม  และไม่นํามาเป็นของ
ส่วนตน 
 การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก  คือ  การท่ีบุคคลสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและของ
สังคมไทยและสังคมโลกได้  ใฝ่รู้  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ
และยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  และวิทยาการ
ต่างๆ  พร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและ
บทบาททางสั งคม   ณ  เ วลานั้ น ด้ วยความกล้ าหาญ  
บนพ้ืนฐานคุณธรรม  ความรับผิดชอบ  รวมทั้ ง เข้าใจ  
ยอมรับ  และตระหนักในคุณค่าและความเท่าเทียมในศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  พร้อม
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ  ยุติธรรม  และเสมอภาค 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คว ามสามา รถ ในกา ร วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาปัญญาความรู้
ด้านต่างๆ และเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ  สืบค้น
ขอ้มูล  คัดกรอง  รวบรวม  วิเคราะห์  และนําเสนอข้อคน้พบ
ได้อย่างเหมาะสมและซ่ือสัตย์ 
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