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รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2562) 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อ         
  ภาษาไทย   : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ภาษาอังกฤษ  : General  Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  ไม่ม ี
 

3.  วิชาเอก        
  ไม่ม ี
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตร ี
  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  5.1  รูปแบบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตร ี
  5.2  ภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  5.3  การรับเขา้ศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ไม่ม ี
  5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา ไมม่ี 
 

6.  สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษา
    ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
    เป็นต้นไป 
   ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             
    ในการประชุมครั้งที่ นัดพิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
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  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา        
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562    

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562    
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  มีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2564 
 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา   
  ไม่ระบุ 
 

9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ไม่ม ี
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรระดับปริญญาตรีทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรทุกคณะ    
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   

  1.1  ปรัชญา 
    คนดี คิดดี คิดเป็น เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 

  1.2  ความสําคัญ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ควบคู่
คุณธรรม สํานึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น และนําชุมชนให้พัฒนาเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืนโดยการเ รียนรู้ตลอดชีวิต ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต                
มีจิตสาธารณะ” ซึ่งได้นิยามไว้ว่า เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทําดี หมายถึง  คิด  พูด และทําสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ตนและส่ิงที่เป็นประโยชน์ท่าน มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดําเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะ
การเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด มีจิตสาธารณะ  
จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทํากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ต้ังใจดี และเจตนาดี คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทําลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรรมดี คือ การกระทํา และคําพูดที่มาจากความคิดที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านวิชาการและ      
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมีการปรับเปลี่ยนตนเอง และมีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคม     
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณลักษณะที่ควรเกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต มีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต          
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
และมีทักษะการวิเคราะห์ และประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง   
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย   
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กําหนด  
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้ศึกษา
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รายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาน้ันได้ด้วย
ตนเอง  
 การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเน้ือหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว และไม่ควร
นํารายวิชาเบ้ืองต้นหรือรายวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จึงปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการบูรณาการวิชาหลากหลายสาขา   
เข้าด้วยกัน  
 ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา           
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
ของสังคมโลกในปัจจุบัน และอีกทั้งเน้ือหารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลง มีความ
จําเป็นที่ต้องดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ขึ้น 
 

  1.3  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1.3.1 เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วินัย สํานึกในความเป็นไทย ดําเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3.2 เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสา สํานึกสาธารณะ สํานึกรักท้องถิ่น มีภาวะผู้นํา     
รู้กฎหมาย เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 1.3.3 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
 1.3.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 1.3.5 เพ่ือให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 1.4  กรอบแนวคิดในการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกรอบ
แนวคิดดังน้ี 
  1.4.1 ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
  1.4.2 เน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาเฉพาะ 
ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานของวิชาชีพในหลักสูตรน้ัน ๆ   
  1.4.3 มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเน่ือง สามารถคิด
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และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ได้อย่างน้อย 1 ภาษา มีความรู้ ทักษะ สามารถใช้ในการจัดการและใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาได้ มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม       
มีจิตสํานึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สมานสามัคคีและเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ และเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ      
เป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
    การจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
ของแต่ละคณะและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา       
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
  2.1  วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
    2.1.1 นักศึกษาภาคปกติ 
      เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  08.00 – 16.30 น. 
      ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
    2.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ 
      เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา  08.00 – 20.00 น. 
      ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน  
      ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
      ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
  2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
    2.2.1 ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนหลักสูตรของคณะ
ต่าง ๆ  
    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
(ภาคผนวก ก)   
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    ไม่ม ี
  2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
    ไม่ม ี
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  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษา 
    เป็นไปตามจํานวนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรกําหนด 
  2.6  งบประมาณตามแผน 
    งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบช้ันเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืน ๆ  Massive Open Online Courseware (MOOC) 
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ      
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก)   
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    3.1.1  จํานวนหน่วยกิต 
       รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
    3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา ดังน้ี 
      1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน      9 หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า    3   หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน      3   หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า    3 หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน      3   หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า    3   หน่วยกิต 
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      4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
        บังคับเรียน      3   หน่วยกิต 
        เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า    3   หน่วยกิต 
     

    3.1.3  รายวิชา 
     3.1.3.1  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
        มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ ในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ                 
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ์ และการพูดในที่ชุมชนให้สัมฤทธ์ิผลอย่าง
สร้างสรรค์ 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    บังคับเรียน   9  หน่วยกิต 
     GESL101   ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6) 
          English Adventures     
     GESL102   ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน    3(3-0-6) 
          English for Dream Achievement    
     GESL103   รู้ใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
          Arts of Using Thai Language 
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
     GESL104   เฮฮาภาษามาเลย์     3(3-0-6)
          Malay Language Fun 
     GESL105   เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 
          Hello Indonesia Language 
     GESL106   สนุกกับภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
          Fun with Japanese 
     GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหลี    3(3-0-6) 
          Entertain with Korean 
     GESL108   เพลิดเพลินกับภาษาจีน     3(3-0-6) 
 Happy Chinese      
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     3.1.3.2 รายวิชาในกลุม่วิชามนุษยศาสตร ์
        มุ่งให้ผู้เรียนมีความสุขและเป้าหมายในชีวิต มีการปลูกฝังสุนทรียภาพให้
เจริญงอกงาม มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ นําไปสู่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
    บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GESH201  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
          Life Skills 
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GESH202  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GESH203  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics     
      

     3.1.3.3  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
        มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแปรรูปพลังงานทางเลือกตาม
แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการรู้จักกฎหมาย หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
    บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GESS301   การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่   3(3-0-6) 
          Living in Modern Society 
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GESS302   ท้องถิ่นของเรา     3(3-0-6) 
          Our Local  
     GESS303   อาเซียนร่วมใจ     3(3-0-6) 
          ASEAN Together 
     GESS304   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(2-2-5) 
          The King’s Philosophy for Sustainable  
          Development 
     GESS305   เจ้าสัวน้อย     3(3-0-6) 
          Young Entrepreneurship 
     GESS306   กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  3(3-0-6) 
          Laws and Creating Good Citizenship 
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     3.1.3.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        มุ่งให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพ พัฒนากระบวนการคิด ตัดสินใจ เพ่ือนํามาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล 
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
    บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GESC401   การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
          Thinking in The Digital Age 
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
     GESC402   โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
          Office Automations     
     GESC403   ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
          Modern Lifestyle and Environment 
     GESC404   สุขภาพทันยุค     3(2-2-5) 
          Modern Health 
     GESC405   นักค้นคว้าข้อมูล     3(2-2-5) 
    Information Explorers 
     GESC406   รู้ทันโลก      3(2-2-5) 
          World Knowledge 
     GESC407   นวัตกรรมการเกษตร    3(2-2-5) 
          Agriculture Innovation 
     GESC408   การจัดการธุรกิจออนไลน์     3(2-2-5) 
          Online Business Management 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที ่1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรยีนในกลุ่มวิชาดังนี้  3 – 6 1. วิชาบังคับ เลือกเรยีนในกลุ่มวิชาดังนี ้ 3 – 6 
 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร หรือ   กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร หรือ  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ  
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรอื   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรอื  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

 

2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี ้ 3 – 9 2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี ้ 3 – 9 
 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
 และเทคโนโลยี 

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ เลือกเรยีนในกลุ่มวิชาดังนี้  3 – 6 1. วิชาบังคับ เลือกเรยีนในกลุ่มวิชาดังนี้  3 – 6 
 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร หรือ   กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร หรือ  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ  
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรอื   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรอื  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

 

2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี ้ 3 – 6 2. เลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังนี ้ 3 – 6 
 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี 
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    3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
 

     3.1.5.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  

English Adventures      
 คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กําหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 English vocabulary, expressions, structures and non-
verbal language through various types of media such as 
movies, songs, online communications and printed matters. 
Practice English in designed language situations not only 
inside but also outside classrooms in order to apply the 
language use to daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝนั  
English for Dream Achievement  
 ทั กษะการ ใ ช้ภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อการส มัคร งานที่ ใ ฝ่ ฝั น  
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทํางาน และบริบท
อ่ืน ๆ ของการทํางาน รวมท้ังการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการ
นําเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   
 English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in various 
work-related contexts. Make use of English and technology 
for a variety of work presentations. 
 

3(3-0-6) 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ 
การพูดนําเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, 
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์   

Malay Language Fun 
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น

ทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures by using various integrated skill 
activities. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี   

Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลนิกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คําศัพท์และ
บทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts. Practice the language 
skills: listening, speaking, reading and writing and recognize 
the intercultural awareness between Thai and Chinese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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       3.1.5.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 
 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรีย
สนทนา การส่ือสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจํากัดการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง
ระบบจิตสํานึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและ
การเรียน การดําเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-
development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; dialogue; non-violent 
communication; transformative Learning; self-awareness and 
personal development; conflict resolution; holistic; thinking 
skills and holistic system thinking; public mind; life skills in 
the 21st century; study-life balance, good life and happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอน
ของศาสนาต่าง ๆ 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. 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESH203 มนุษย์กับความงาม     

Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบ้ืองต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุก ต์ ใ ช้ ใน ชี วิตประจํ า วัน  
การตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply 
the knowledge of aesthetics in to daily life and realize the 
values of aesthetics. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS301 

 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์ ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และ
สถานการณ์ทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, 
problem-solving skills, and the awareness of living in modern 
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and 
self-adaptation in modern societies and social situations. 
 

3(3-0-6) 

GESS302 
 

ท้องถ่ินของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา และหรือ
จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ การสร้างจิต
สาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, 
and ways of life of people around Songkhla Lake and in 
Satun. Sufficiency economy, royal projects, public mind 
enhancing virtues, ethics and civic duties are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาค
อาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มี อิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ 
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN 
community and alliances outside the ASEAN region. Social, 
cultural and political factors influencing on the service 
industry are also focused. Emphasize on the ideas 
contributing to service innovations and the factors resulting in 
service innovation and service innovation in other countries 
in ASEAN. 
 

GESS304 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
23 ข้อ การบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จาก
ศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal 
policy of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal 
Projects of King Rama IX (His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej) are discussed. The core principles of 
understanding, accessibility and development and 
philosophy of sufficiency economy are also studied. The 23 
principles of His Majesty's works, integrated applications of 
the 9 progression principles based on King Rama IX’s 
philosophy are also practiced by attending field trips for local 
development. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS305 

 
เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือดําเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
 Modern business options, business preparation, 
innovation and business management. Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and 
markets in Thailand 4.0 are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance 
learners to have virtues and morality in order to prevent 
corruption. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESC401 

 
การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของ
การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in 
the digital age, the use of digital devices and online 
applications, information searching and applying, e-business 
as will as self-protection in the digital world. 
 

3(2-2-5) 

GESC402 
 

โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรู้เก่ียวกับสํานักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในสํานักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดการงานเอกสาร การ
ใช้โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการทํางาน โปรแกรม
นําเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสํานักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
 Office automation content and apply computer skills 
to the office work by using word processing program to 
manage documents, spreadsheet program for work, 
presentation program, communication program in the office, 
and cloud applications for information storage. 
 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกต์ความรู้เบ้ืองต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และ ภัย พิ บั ติ  เ พ่ื อสร้ า งความตระหนักถึ งความ รับผิ ดชอบ ต่อ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ว ม ถึ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตยุคใหม่ 

3(2-2-5) 
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 Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness 
for natural resources, and environments, including natural 
resource conservation and disaster management to be in 
accordance with modern lifestyles. 
 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of 
food, food consumption and exercise. 
 

3(2-2-5) 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเ พ่ือสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application 
และ Application อ่ืน ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม 
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้ งการนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
 The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using 
Google applications and others. Writing citation and 
bibliography ispracticed. Skills of using information ethically 
are focused as well as the information presentation in 
different forms is trained. 
 

3(2-2-5) 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก  
ทั้งระบบที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความย่ังยืน 

3(2-2-5) 
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 Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human 
and all other things are also included. The use of energy in 
daily life and ecosystem as well as the knowledge of World 
science leading to the change towards sustainable lifestyles 
will be discussed. 
 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกษตร
เบ้ืองต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
 Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity 
in the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 
agriculture, application of local wisdom and revolution in 
agricultural technology and innovation. 
 

3(2-2-5) 

GESC408 
 

การจัดการธรุกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้ม
ตลาดออนไลน์ เคร่ืองมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพ่ือ
ธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับ
ธุรกิจออนไลน์ 
 Stimulate the online business startup inspiration. 
Discuss the online market directions and trends, online 
business financial instruments, online business media 
designs, online business data analysis and online business 
logistic systems. 

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

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ไม่ระบุชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา

  3.1.6 ความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     หลักสูตรน้ีใช้รหัสประกอบด้วยตัวอักษร  3  ตัว และตัวเลข  4  หลัก รหัสตัวอักษรมี
ความหมายดังน้ี 
      GESL  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      GESH  หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      GESS  หมายถึง  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 
      GESC  หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      เลขรหัส   ตัวที่ 4  หมายถึง ไม่ระบุช้ันปี   
      เลขรหัส   ตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
      เลขรหัส   ตัวที่ 6,7  หมายถึง ลําดับก่อนหลัง 
 
 
     
 
 
   
   
     รหัสตัวที่ 5  ได้จัดลักษณะเน้ือหาวิชาไว้ ดังน้ี 
      1  กลุ่มภาษา และการสื่อสาร   GESL1-- 
      2  กลุ่มมนุษยศาสตร์    GESH2-- 
      3 กลุ่มสังคมศาสตร์    GESS3-- 
      4  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  GESC4-- 
   ความหมายของจํานวนหนว่ยกิต ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
      เลขตัวที่  1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
      เลขตัวที่  2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่  3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่  4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
 

   3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
     3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นอาจารย์ประจําจากทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยอาจจะจ้างหรือเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็น โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
  ไม่ม ี
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไม่ม ี
  4.2  ช่วงเวลา 
    ไม่ม ี
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
    ไม่ม ี
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรอืงานวิจัย 
  5.1  คําอธบิายโดยย่อ 
    ไม่ม ี
  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    ไม่ม ี
  5.3  ช่วงเวลา 
    ไม่ม ี
  5.4  จํานวนหน่วยกิต 
    ไม่ม ี
  5.5  การเตรียมการ 
    ไม่ม ี
  5.6  กระบวนการประเมินผล 
    ไม่ม ี
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และ
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

- ทุกรายวิชากําหนดให้นักศึกษาได้ฝึกให้มีความ
รับผิดชอบโดยจัดให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม ตลอดจน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานหรือ
ผลงาน  เพื่ อ เป็นการ ฝึกให้นัก ศึกษาได้สร้ า ง
ภาวะการเป็นผู้นํา มีความกล้าแสดงออก 

- มีการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ 

- อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบที่นักศึกษาสามารถนําไปใช้ใน
ดําเนินชีวิตได้ 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต
ในสังคม  และมีความสามารถในการคิด การพูด 
และการปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

- จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ    

- ทุกรายวิชาให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่การดําเนิน
ชีวิตในสังคม 

- ทุกรายวิชาจัดให้นักศึกษานําเสนอผลงานอย่างเป็น
ระบบทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- เข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษของศูนย์
ภาษา 

มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ สามารถนําความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- ฝึกให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานเพ่ือนําไปสู่การ
ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสาร  
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การคิดเชิงระบบ และการ
ตั ด สิ น ใ จบนพื้ น ฐ านขอ งคว ามถู ก ต้ อ ง และ
สมเหตุสมผล 

- ฝึกให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในยุค
ปัจจุบัน 

 



 
ม ค อ . 2 | 26 

2.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมี
ความพอเพียงเป็นฐานในการดําเนินชีวิต 
    (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
    (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
     (2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันที่เกิดจากการ  
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     (3) ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน
ตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     (4)  อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
     (5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและ    
หลังเรียน 
     (2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกช้ันเรียน 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
 2.2  ด้านความรู้ 
   2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เน้ือหาวิชาที่ศึกษา 
    (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
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    (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
จากแหล่งที่หลากหลาย 
    (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริง      
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
    (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างย่ังยืนโดยสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 
    (6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น   
อันจะนําไปสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและย่ังยืน 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
      (2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเน้ือหาสาระ 
      (3 ให้ความสําคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      (4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
      (5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
      (6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษานําเสนอความ
คิดเห็น และถาม-ตอบในช้ันเรียน  
      (8) มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เน้ือหาวิชาที่ศึกษา     
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมใน
ช้ันเรียน เช่น ความต้ังใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
     (2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทํา แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหา
โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ    
    (2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ
กําหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง  
    (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการได้    
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    (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
      (1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการต้ังคําถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 
      (2)  เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
      (3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 
      (4)  สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
   2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความ
ต้ังใจในการแสวงหาความรู้ 
      (2) สังเกตวิธีคิดในการต้ังคําถาม หาคําตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
      (3)  อาจารย์จัดสอบเพ่ือประเมิน 
 2.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ
และรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
    (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
    (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 
    (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเน่ือง 
    (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคม
ต่าง ๆ  
    (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร  
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการทํางานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา 
     (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
     (3)  สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     (4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน 
     (5)  สอนเร่ืองการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาในการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 



 
ม ค อ . 2 | 29 

   2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     (1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 
     (2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 
     (3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจัด
กิจกรรม 
     (4)  แบบฝึกหัด ช้ินงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ         
    (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้        
บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
    (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระที่แตกต่างกัน       
    (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 
    (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ
วิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้   
    (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
     (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย      
อย่างสมํ่าเสมอ 
     (3) สอนเ ร่ืองการใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ ติดตามความก้ าวหน้า            
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
     (4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
     (5) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และทํากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
     (6) แนะนํานักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และ
ศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได้ 
 
 



 
ม ค อ . 2 | 30 

   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     (2) ประเมินผลจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้     
เกิดประโยชน์ 
     (3) ประเมินผลจากทักษะการใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
     (4) การนําเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
     (5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
     (6) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping)  ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
 1.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการดําเนินชีวิต 
  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 2.  ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเน้ือหาวิชา
ที่ศึกษา 
  (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมท้ังความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่งที่
หลากหลาย 
  (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพ่ือยกระดับ   
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
  (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างย่ังยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 
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  (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น อันจะนําไป  
สู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและย่ังยืน 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ    
  (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และกําหนด
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
  (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
  (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
 4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
  (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
  (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ 
  (4)  มคีวามรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเน่ือง 
  (5)  มทีักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
  (6)  มทีักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานของ
หลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและวาระที่แตกต่างกัน         
  (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 
  (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์     
บนหลักการทางวิชาการได้    

(5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน                          
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย                          
GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์                          
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          
GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                          
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี                             
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษย์กับความงาม                          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่                          
GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          
GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          
GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                          
GESS305 เจ้าสัวน้อย                          

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี                           
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ                          

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          

GESC406 รู้ทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์                          
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
 

ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน       ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

                A ดีเย่ียม (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.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
  ไม่ม ี  
 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
  การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
   1.1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
   1.1.2  อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนอาจารย์ใหม่ประจําปีการศึกษา 
 1.2  การเตรียมการของอาจารย์ที่สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.2.1  การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับบทบาทการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 
   1.2.2  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เช่น รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ  
   1.2.3  อบรมเทคนิคการสอน การใช้สื่อการวัดประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
   1.2.4  ประเมินผลการสอน 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดผลและการประเมินผล เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอ่ืน ๆ  
    จัดอบรมและประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทําเว็บไซต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกสารเผยแพร่ การพัฒนา
ความรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
 
 



 
 

ม ค อ . 2 | 36 

หมวดที่  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

   การประกันคุณภาพรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งกําหนดไว้ว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีการ
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

1.  การบริหารหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
  ดําเนินการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ ให้จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
แผนการสอน เอกสาร หนังสือ ตํารา และมีการติดตามประเมินผลโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พร้อมทั้งมีการติดตามความคิดเห็น และประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การสอน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การ
พัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดให้มีการประเมินและพัฒนาทุก 5 ปี โดยการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสามารถพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และอนาคตอย่างเหมาะสม 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1  การบริหารงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตําราสื่อ
การเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
    คณะมีความพร้อมในด้านตํารา หนังสือและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งน้ีหนังสือเรียน
และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปโดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีตํารา  เอกสารต่าง ๆ เพ่ือรองรับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้ในด้าน  
ต่าง ๆ อาทิเช่น ตําราเรียน วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วีดีทัศน์ เพ่ือให้นักศึกษา        
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ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในแต่ละรายวิชา นอกจากน้ียังได้จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา
เพ่ือใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้   
  2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาหนังสือ ตํารา และสื่อการเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังจัดเตรียมงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนและครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 
  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
    การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดย 
    -  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
  3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
    ไม่ม ี
  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
    มีการประชุมอาจารย์ที่สอนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละรายวิชาโดย     
ผู้ประสานงานแต่ละรายวิชา และนําผลการประชุมมาใช้ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป 
  3.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
    แต่ง ต้ั งอาจารย์ พิ เศษมุ่ ง ใ ห้ เ กิดการพัฒนาประสบการณ์ เรียนรู้ แ ก่ นักศึกษา
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริงโดยผ่านความ
เห็นชอบของทีมผู้สอนแต่ละรายวิชา 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
  4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 
    เป็นไปตามข้อกําหนดการรับบุคลากรของแต่ละคณะและสาขาวิชา  
  4.2  การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน 
    มีการจัดอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรและ
คณาจารย์ที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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5.  การสนบัสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  5.1  การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศกึษา 
    เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
  5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
    ไม่ม ี
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี และนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนารายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
 

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

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี
4 

ปีท่ี
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานหลักสูตร     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

(3) มีรายละเอียดรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี
4 

ปีท่ี
5 

(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน     

(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน  5.0   

 
 

 


 


(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นําผลการ
ประเมินแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
     - ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
     - การสังเกตการณ์ของผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
 

2.  การประเมินหมวดวิชาศกึษาท่ัวไปในภาพรวม 
    การประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวม  โดยสํารวจข้อมูลจาก 
     - ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     - ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามกรอบรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยการกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและ
เป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นตํ่าทั่วไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1  คณะกรรมการประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทําการประเมินหลังจากใช้ครบวงรอบและ
เสนอผลการประเมิน 
  4.2  นําประเด็นจากผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  4.3  ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  4.4  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

- ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
- ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน          

ผลการเรียน พ.ศ.2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ม ค อ . 2 | 43 



 
 

ม ค อ . 2 | 44 



 
 

ม ค อ . 2 | 45 



 
 

ม ค อ . 2 | 46 



 
 

ม ค อ . 2 | 47 



 
 

ม ค อ . 2 | 48 



 
 

ม ค อ . 2 | 49 



 
 

ม ค อ . 2 | 50 



 
 

ม ค อ . 2 | 51 



 
 

ม ค อ . 2 | 52 



 
 

ม ค อ . 2 | 53 



 
 

ม ค อ . 2 | 54 



 
 

ม ค อ . 2 | 55 



 
 

ม ค อ . 2 | 56 



 
 

ม ค อ . 2 | 57 

 
 
 
 



 
 

ม ค อ . 2 | 58 

 
 
 
 



 
 

ม ค อ . 2 | 59 

 

 
 



 
 

ม ค อ . 2 | 60 

  



 
 

ม ค อ . 2 | 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2558 กับ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ตารางการเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2558 และฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

รายการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2558 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2562 เหตุผลและสาระของการปรับปรุง 
1. จํานวนหน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต - 
2. จํานวนรายวิชา รวม 25 รายวิชา รวม 25 รายวิชา จํานวนรายวิชาเท่าเดิม 
3. กลุ่มวิชา 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาจาก 3 กลุ่ม  
เป็น 4 กลุ่ม  

4. โครงสร้าง 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน   9   หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน    3   หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      9   หน่วยกิต 
 บังคับเรียน    3   หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    6  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และจํานวนหน่วย
กิตในแต่ละกลุ่มวิชา 

5. ลักษณะวิชา รายวิชาแยกสอนตามคณะที่รับผิดชอบ รายวิชาเป็นแบบบูรณาการ โดยมีผู้สอนจากคณะตา่ง ๆ - เนื้อหารายวิชาเกิดจากการบูรณาการ 
- บางรายวิชาใช้ผู้สอนเป็นทีม 

6. กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 

หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน    9  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน    9  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

จํานวนรายวิชาเพิ่มขึ้น 
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6.1 รายวิชาบังคบั บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   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 

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป     3(3-0-6) 
    English Adventures     
GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน    3(3-0-6) 
    English for Dream Achievement  
GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
    Arts of Using Thai language 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

6.2 รายวิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Malay for Communication 
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Indonesian 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 

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์     3(3-0-6) 
    Malay Language Fun 
GESL105  เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 
    Hello Indonesia Language 
GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
    Fun with Japanese 
GESL107  บันเทิงกับภาษาเกาหลี    3(3-0-6) 
    Entertain with Korean 
GESL108  เพลิดเพลินกับภาษาจีน    3(3-0-6) 
    Happy Chinese  
 
 

- ตัดรายวิชา GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อ
การสื่อสารออก เนื่องจากไม่มีอาจารย์
ผู้สอน 

- เพิ่มจํานวนรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ 

7. กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 

เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
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7.1 รายวิชาบังคบั บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
GEH0401  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา   3(3-0-6) 
    Songkhla Lake Basin Living 

บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
GESH201  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
    Life Skills 

เปลี่ยนรายวิชาบังคับใหม่ 

7.2 รายวิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  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 

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GESH202  ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6) 
    Philosophy and Religions 
GESH203  มนุษย์กับความงาม     3(3-0-6) 
    Human and Aesthetics   
   
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 
 

เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
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7.3 รายวิชาบังคบั  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  3(3-0-6) 
    Living in Modern Society 

เปลี่ยนรายวิชาบังคับใหม่ 

7.4 รายวิชาเลือก  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GESS302  ท้องถิ่นของเรา      3(3-0-6) 
    Our Local 
GESS303  อาเซียนร่วมใจ      3(3-0-6) 
    ASEAN Together 
GESS304  ศาสตร์พระราชาเพื่อ    3(2-2-5) 
    การพัฒนาที่ยั่งยืน      
    The King’s Philosophy for Sustainable 
    Development 
GESS305  เจ้าสัวน้อย       3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
GESS306  กฎหมายกับการสร้างความ   3(3-0-6) 
    เป็นพลเมืองที่ดี      
    Laws and Creating Good Citizenship 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ 

8.กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

 

จํานวนรายวิชาเพิ่มขึ้น 

8.1 รายวิชาบังคบั บังคับเรียน 3  หน่วยกิต  
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 

บังคับเรียน 3  หน่วยกิต  
GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
    Thinking in The Digital Age 
 

ปรับปรุงรายวิชาบังคับ 
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8.2 รายวิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  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  
GES0801 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis 

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
GESC402  โปรแกรมประยุกต์สํานักงาน  3(2-2-5) 
    อัตโนมัติ 
    Office Automations 
GESC403  ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
    Modern Lifestyle and Environment 
GESC404  สุขภาพทันยุค      3(2-2-5) 
    Modern Health 
GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล     3(2-2-5) 
    Information Explorers 
GESC406  รู้ทันโลก       3(2-2-5) 
    World Knowledge 
GESC407  นวัตกรรมการเกษตร    3(2-2-5) 
    Agriculture Innovation 
GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์    3(2-2-5) 
    Online Business Management 

- บูรณาการเนื้อหา  
- ปรับเพิ่มจํานวนรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับจํานวนหน่วยกิตมีการปฏิบัติ 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 
คําอธิบายรายวิชา 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
คําอธิบายรายวิชา 

สรุปสาระการ
ปรับปรุง 

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

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
  Arts of Using Thai Language 
  ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ การ
พูดนําเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
  Strengthen learners in terms of communicative skills, arts 
of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations and 
academic writing. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

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

GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6)  
  English Adventures     
  คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึกปฎิบัติผ่าน
สถานการณ์ที่กําหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
  English vocabulary, expressions, structures and non-
verbal language through various types of media such as movies, songs, 
online communications and printed matters. Practice English in designed 
language situationsnot only inside but also outside classrooms in order to 
apply the language use to daily life. 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ปรับปรุง 
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่น ๆ ของการทํางาน 
  Practice English skills in work-related contexts. Make use of 
English for job seeking, job applying, job interviewing, and other work-
related contexts. 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน    3(3-0-6) 
  English for Dream Achievement  
  ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร ส มั ค ร ง า น ที่ ใ ฝ่ ฝั น  
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทํางาน และบริบทอื่น ๆ ของการ
ทํางาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการนําเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ  
  English skills for dream job applications, job interviews, 
English conversations in workplace and in various work-related contexts. 
Make use of English and technology for a variety of work presentations. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6 ) 
  Chinese for Communication  
  เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  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. 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน    3(3-0-6) 
  Happy Chinese  
  ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คําศัพท์และบท
สนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมทั้งเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
  The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and dialogues 
in current contexts. Practice the language skills: listening, speaking, 
reading and writing and recognize the intercultural awareness between 
Thai and Chinese. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย
และญี่ปุ่น 
 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
  Fun with Japanese 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และเสริมสร้างความ
เข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยใช้กิจกรรมการ บูรณาการทาง
ภาษา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ปรับปรุง 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on listening 
and speaking for daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures. 

  The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and Japanese 
cultures by using various integrated skill activities. 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6 ) 
  Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม เพื่อการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  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. 
 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์    3(3-0-6) 
  Malay Language Fun 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม เพื่อการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and Malay 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา    
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

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

GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 
     Entertain with Korean 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา    
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาพม่า 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

 - 
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ปรับปรุง 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, listening and speaking for daily life. 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice Skills in listening, speaking, reading and 
and speaking for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Indonesian cultures.  

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   3(3-0-6) 
  Hello Indonesia Language 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and Indonesian 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา    
ชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   3(3-0-6) 
  Information for Learning 
  ความหมาย ความสําคัญ และความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน
สารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  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. 
 
 
 

 - 
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ปรับปรุง 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่
แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ นําหลักธรรมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 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. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา 
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ นําหลักธรรมมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 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. 

ปรับรหัสวิชา 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203 มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี 
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply the 
knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of 
aesthetics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
กลุ่มวิชา และมี
การปรับคํา 
อธิบายรายวิชา
ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม 
เพื่อการอยู่ร่วมกัน การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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ปรับปรุง 
  The study of human behaviors, self-realization and 
selfdevelopment, physical,mental,emotionalandsocial 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. 
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  3(3-0-6) 
  Moral Principles Leading to self Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝึกสติ 
สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนําหลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และ
การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency principles in 
life. 

 - 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา   3(3-0-6) 
  Songkhla Lake Basin Living 
  ประวั ติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดําริ  รวมทั้ง
สร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
  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. 
 

GESS302 ท้องถิ่นของเรา    3(3-0-6) 
  Our Local 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัดสตูลเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดําริ การสร้างจิตสาธารณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
  Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways of 
life of people around Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency economy, 
royal projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic duties are 
also focused. 

นํารายวิชาวิถี  
ลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลามาบูรณา
การใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจและเรียนรู้
พื้นที่ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 
สตูลเพิ่มขึ้น 
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ปรับปรุง 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
  Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและ
กิจกรรม  จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  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. 

 - 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
  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. 

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 3(3-0-6) 
  Laws and Creating Good Citizenship 
  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
  Evolution of law, human rights, constitution allaw and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to have 
virtues and morality in order to prevent corruption. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา กลุ่มวิชา 
และมีการปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6) 
  ASEAN Ways     
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ    3(3-0-6) 
  ASEAN Together 
  ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียนลักษณะของสังคม
พหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทางสังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
การบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของ
ประเทศต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา กลุ่มวิชา 
และมีการปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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ปรับปรุง 
  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. 

  The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community and 
alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political factors 
influencing on the service industry are also focused. Emphasize on the 
ideas contributing to service innovations and the factors resulting in 
service innovation and service innovation in other countries in ASEAN. 

 GESH201 ทักษะชีวิต    3(2-2-5) 
  Life Skills 
  ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้าม
ขีดจํากัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง
ระบบจิตสํานึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การ
ดําเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-development in 
physical, mind, emotional and social development; contemplation; 
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; self-
awareness and personal development; conflict resolution;  holistic; 
thinking skills and holistic system thinking; public mind;  life skills in the 
21st century; study-life balance, good life and happiness. 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้ 
และนํารายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนา
ตนมาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทักษะ
ของชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น  
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ปรับปรุง 
 GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่   3(3-0-6) 

  Living in Modern Society 
  แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์ ตระหนัก
ถึงการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การปรับตัว
เข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
  Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-solving 
skills, and the awareness of living in modern societies. Introduce practical 
guidelines in everyday lifeand self-adaptation in modern societies and 
social situations. 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน 

 GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Sustainable Development 
  หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จาก
ตัวอย่างวิชา “9 หน้าจากศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy of King 
Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun). 
Meaning, principles, theories and practices of the King’s Philosophy 
derived from the Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการ
แนวคิด หลัก
ปฏิบัติตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
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ปรับปรุง 
BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of understanding, 
accessibility and development and philosophy of sufficiency economy are 
also studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated 
applications of the 9 progression principles based on King Rama IX’s 
philosophy are also practiced by attendingfield trips for local 
development. 

 GESS305 เจ้าสัวน้อย    3(3-0-6) 
  Young Entrepreneurship 
  การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
  Modern business options, business preparation, 
innovation and business management. Financial provision, business 
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand 4.0 are 
also focused. 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจ 
การจัดการ วาง
แผนการลงทุน 

 GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
  Thinking in The Digital Age 
  ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ  
การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรม
ประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกัน
ตนเองในยุคดิจิทัล 
     Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the mathematical 

เพิ่มรายวิชานี้ 
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคิด
การประยุกต์  
ใช้ชีวิตในยุค    
ที่มีการเปลี่ยน 
แปลง 
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ปรับปรุง 
application to solve daily life problems. Life in the digital age, the use of 
digital device and online applications, information searching and applying 
and business are also focused in order to know self-protect in the digital 
world. 

 GESC402 โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
  Office Automations 
  ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สํานักงาน  การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้โปรแกรม
ตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทํางาน โปรแกรม นําเสนอ โปรแกรมสื่อสารใน
สํานักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
  Office automation content and apply computer skills to 
the office work by using word processing program to manage documents, 
spreadsheet program for work, presentation program, communication 
program in the office, and cloud applicationsfor information storage. 

เพิ่มรายวชิานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์
เพื่อการทํางาน
ในอนาคตได้ 

 GESC404 สุขภาพทันยุค    3(2-2-5) 
  Modern Health 
  ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการความเครียด 
ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
  Health knowledge, stress sand stress management, 
health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption 
and exercise. 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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 GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล    3(2-2-5) 

  Information Explorers 
  การใช้ เทคโนโล ยี เ พื่อสืบค้นสารสนเทศ  โดยใช้  Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ 
Application อื่น ๆ  ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
  The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using Google 
applications and others. Writing citation and bibliography ispracticed. Skills 
of using information ethically are focused as well as the information 
presentation in different forms is trained. 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน
การใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
การสืบค้น และ
ทักษะการใช้
สารสนเทศที่
หลากหลาย 

 GESC406 รู้ทันโลก     3(2-2-5) 
  World Knowledge 
  การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน 
ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
  Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human and all other 
things are also included. The use of energy in daily life and ecosystem as 
well as the knowledge of World science leading to the change towards 
sustainable lifestyles will be discussed. 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ธรรมชาติ ระบบ
ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด 
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คําอธิบายรายวิชา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

คําอธิบายรายวิชา 
สรุปสาระการ

ปรับปรุง 
 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์    3(2-2-5) 

  Online Business Management 
  จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้ม
ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 
  Stimulate the online business startup inspiration. Discuss 
the online market directions and trends, online business financial 
instruments, online business media designs, online business data analysis 
and online business logistic systems. 

เพิ่มรายวิชานี้
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจแนว
ทางการ
ประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ ที่
ประสบผลสําเร็จ 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)  
  Integrated Health Care  
  ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การด้านอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิต ที่
ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสุขภาพ  
  Definition and composition of wellness, integrated health 
care exercises and stress management, improvement of the quality of life 
and right views of wellness. 

 - 

GES0501 วิเคราะห์การคิด    3(2-2-5) 
  Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล    
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and presentation. 
 

 - 
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คําอธิบายรายวิชา 
สรุปสาระการ

ปรับปรุง 
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. 

 - 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ
ร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหารและ
โภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

 - 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Life and Environment 
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและควบคุมมลพิษ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษา
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนําไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
  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, World 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
  Modern Lifestyle and Environment  
  การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต
ยุคใหม่ 
  Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, environments 
and disasters to raise responsibility awareness for natural resources, and 
environments, including natural resource conservation and disaster 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และมี
การปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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ปรับปรุง 
and Nature System, environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

management to be in accordance with modern lifestyles. 

GES0601 เกษตรเพิ่อชีวิต    3(3-0-6) 
  Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร    
   Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 
safe agriculture, revolution in agricultural technology. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร   3(2-2-5) 
  Agriculture Innovation 
  ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตรเพื่อ
นันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
  Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in the 
agricultural systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application 
of local wisdom and revolution in agricultural technology and innovation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และมี
การปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  การบํารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงานระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อ
วัสดุ 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. 

 - 
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ภาคผนวก ค 
 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 354/2561 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1362/2561 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 1536/2561เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษา และ
คณะกรรมการดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  (เพ่ิมเติม) 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่ 354 / 2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

--------------------------------------------- 
 อ้างถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1604/2557 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ไปแล้วน้ันแต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเพ่ือ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังน้ี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิต   ประธานกรรมการ 
3. ดร.ปิยาภรณ์   ภาษิตกุล   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ   กรรมการ 
5. ดร.จุไรศิริ   ชูรักษ์    กรรมการ 
6. ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน   กรรมการ 
7. นางสาวเอมอร  อ่าวสกุล    กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและ 

        เลขานุการ 
9. รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางกรรณิการ์    พลด้วง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางลัคณา   อ่อนชะนิด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีอํานาจหน้าที่ 
 1)  กําหนดนโยบาย พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปี ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้
เป็นไปตามปรัชญาของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3)  ควบคุม กํากับดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 4)  กํากับ ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันสมัย และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 5)  กําหนดจํานวนกลุ่มเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละภาค
เรียน และกํากับให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามกลุ่มเรียน 
 6)  สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
 7)  ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 
 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  22 มกราคม พ.ศ.2561 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่  1362 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการดําเนนิการยกร่างและปรบัปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

--------------------------------------------- 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้มีนโยบายให้ดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552    

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังน้ี 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประธานกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิต   รองประธานกรรมการ 
1.3 คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
1.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
1.5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
1.6 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
1.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
1.8 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 
1.9 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
1.10 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
1.11 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
1.12 รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและ 

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.13 นางกรรณิการ์   พลด้วง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.14 นางสุจารี   ณ สงขลา  ผู้ช่วยเลขานุการ  
1.15 นางสาวฤทัยพร   สุวรรณมณี  ผู้ช่วยเลขานุการ  
1.16 นางสุกัญญา   หอมจันทร ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.17 นางสิริกานต์   ฉั่วประเสริฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   

2. คณะกรรมการดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2.1.1 ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ กรรมการ 
2.1.2 นางสาวพัชราวดี อักษรพิมพ์   กรรมการ 
2.1.3 นางสาวอมรรัตน์ จิรันดร กรรมการ 
2.1.4 นางสาวฮัสนีดา สมาอูน กรรมการ 
2.1.5 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง กรรมการ 

2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
2.2.1 ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ กรรมการ 
2.2.2 นางสาวรุ่งรังสิมา  สัตยาไชย กรรมการ 
2.2.3 ผศ.ชรินทร ์  อินทะสุวรรณ์ กรรมการ 
2.2.4 ดร.มุจลินทร ์  ผลกล้า กรรมการ 
2.2.5 นายกฤษณ์ พุทธกุล กรรมการ 

2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
2.3.1 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ กรรมการ 
2.3.2 ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล กรรมการ 
2.3.3 นายธนัย   ตันวานิช กรรมการ 
2.3.4 ดร.ทวีสินธ์ุ ต้ังเซ่ง กรรมการ 
2.3.5 นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ กรรมการ 

2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4.1 ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว กรรมการ 
2.4.2 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน กรรมการ 
2.4.3 นายสกรรจ ์ รอดคล้าย กรรมการ 
2.4.4 นายเอกรินทร์ วาโย กรรมการ 
2.4.5 นายอิบรอฮิม ย่ีสุ่นทรง กรรมการ 
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หน้าที่ ยกร่าง ทบทวน และปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และพิจารณาการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
  สั่ง  ณ  วันที่    20    มีนาคม  พ.ศ.2561 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่  1536 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการดําเนนิการยกร่างและปรบัปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (เพิม่เติม) 

--------------------------------------------- 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้มีนโยบายให้ดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552    

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินการยกร่างและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังน้ี 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ กรรมการ 
2.  นางสาวจิราภรณ์    กวดขัน  กรรมการ 
3.  นางสาววรวรรณ    สุขใส  กรรมการ 
4.  นางจิราวรรณ    นาคสีทอง  กรรมการ 
5.  นางสาวรติมา    เทียนไชย กรรมการ  
6.  นางสาวนิดาริน    จุลวรรณ กรรมการ  

หน้าที่ ยกร่าง ทบทวน และปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และพิจารณาการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  สั่ง  ณ  วันที่   3 เมษายน  พ.ศ.2561 
 
 

 
(ดร.พิพัฒน์  ลมิปนะพิทยาธร ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


