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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

............................................................ 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  General Education Program 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 หลักการและเหตุผล 
  วิชาศึกษาท่ัวไปเป็นหมวดวิชาบังคับในหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเสริมสร้างความ
เป็นคนดี ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับหมวดวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาก าลังคนทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยหลักสูตรต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยในทุกๆ ระยะ 4–5 ปี 
 3.2 ปรัชญา  
 ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของชุมชนและสังคม 
 3.3 ความส าคัญ 

 เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นคนดี คนมีปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
รับผิดชอบมคีุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข  
 3.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ  
เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว ผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ  
สรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของชุมชนและสังคม 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.1ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
 (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้   
 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 4.2ด้านความรู้ 
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 (1) มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 4.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
 (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
 4.4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 4.5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. โครงสร้างของหลักสูตร   
 โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นโครงสร้างที่ก าหนดรายวิชาโดยยึด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และปรัชญาวิชา
ศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 เป็นแกนในการจัดท าโครงสร้างของ
รายวิชา และสอดแทรกเนื้อหาหลักที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
5.1กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 
ศท0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา  3(2-2-5) 

Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

English for Communication 1 
 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
   English for Communication 2 
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 ศท0104  การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
   Academic Speaking and Writing 

 ศท0105  ปัญญาจากวรรณกรรม   3(2-2-5) 
WisdomThrough Literature 

ศท0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3(2-2-5) 
   EnglishThrough Recreation 
ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน    3(2-2-5) 
   Neighboring Countries Language  
    
 

 5.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0201  การเรียนรู้ชุมชน    3(2-2-5) 
   Community Learning 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3(2-2-5) 
   Arts and Skills for Self Development 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 

Civic Education 
 ศท 0204  ศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 

KingRama IX’s Initiation 
5.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Digital literacy 
ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

Creative Thinking and Problem Solving 
ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3(2-2-5) 

Science and Environment for Life 
 ศท 0304  โปรแกรมส าเร็จรูป   3(2-2-5) 
    Package Program 

 ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  
    Mathematics in Daily Life 
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6. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
6.1รายวิชาบังคับ     จ านวน 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

 ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา  3(2-2-5) 
    Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1  3(2-2-5) 
    English for Communication 1 

 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
    English for Communication 2 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
 ศท 0201  การเรยีนรู้ชุมชน    3(2-2-5) 
    Community Learning 
 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3(2-2-5) 
    Arts and Skills for Self Development 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 

CivicEducation 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Digital literacy 
ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

Creative Thinking and Problem Solving 
6.2วิชาเลือก       6   หน่วยกิต 
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 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  

   
7. ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษา 
 ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา   3(2-2-5)   
    Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ทักษะการสื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมิน
ค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษาการใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้  และ
สร้างสรรค ์
 

 ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1   3(2-2-5)  

    English for Communication 1 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  
 
 
 
  ศท0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
    English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการท างาน 
หมายเหตุ:ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 

 
ศท 0104  การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 

Academic Speaking and Writing 
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน หลักการและรูปแบบการพูดและการเขียนเชิงวิชาการ การ
ใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดน าเสนอผลงาน การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
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 ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม    3(2-2-5) 
    Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า โลก
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3(2-2-5) 

English Through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย 

การน าค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน    3(2-2-5)  
Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (KhmerLanguage) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (BahasaMalaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ศท0201  การเรียนรู้ชุมชน    3(2-2-5) 
    Community Learning 
  บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนการศึกษาชุมชน 
เครื่องมอืส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 

 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3(2-2-5) 
  Arts and Skills for Self Development 
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 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิตปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ภาวะ
ผู้น า การรู้จักใช้เงินการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลในชุมชนที่
เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ศท0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

   Civic Education 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดท าโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204  ศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 
KingRama IX’s Initiation 

ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  6หน่วยกิต 

 ศท0301  การเข้าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 

   Digital Literacy 

  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 ศท0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
  Creative Thinking and Problem Solving 

การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
    Science and Environmentfor Life 
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 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ศท 0304  โปรแกรมส าเร็จรูป    3(2-2-5) 
   Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล  

ผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
 

ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
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8. ตารางแผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละชั้นปี 

รายวิชา 

ปีการศึกษาที่ 
1 
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คก
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ษา

ที่ 
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กลุ่มวิชาภาษา       
รายวิชาบังคับ       
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) √      
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  √     
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 3(2-2-5)   √    
รายวิชาเลือก       
ศท0104 การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)       
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5)     √  
ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5))       
ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  3(2-2-5)       
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
รายวิชาบังคับ       
ศท 0201การเรียนรู้ชุมชน   3(2-2-5)  √     
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5)     √  
รายวิชาเลือก       
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)    √   
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ศท 0204 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)       
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี       
รายวิชาบังคับ       
ศท 0301การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) √      
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3(2-2-5)   √    
รายวิชาเลือก       
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)       
ศท 0304โปรแกรมส าเร็จรูป  3(2-2-5)    √   
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)       
   

 
            

9. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ความเป็นพลเมือง 1. ส่งเสริมให้มีจิตและพฤติกรรมพลเมือง 

- ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม  
- การมีหน้าที่และเสรีภาพ 
- มีวินัย เคารพกฎ กติกา 

2. จัดให้มีโครงการจิตอาสา 
 
10.มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

10.1ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1)การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2)การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
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  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1)ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 
 10.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
   (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 กลยุทธ์การสอน 
  (1)กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
  (2)กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
น าเสนอความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  (4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3)ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
 10.3  ทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์การสอน 
  (1)การฝึกทักษะย่อย 
  (2)การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
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  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1)การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
   (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 

10.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 กลยุทธ์การสอน 
  (1)การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2)การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1)ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 
 
 
 5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1)ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2)ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
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  (1)ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2)ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
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11. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑                 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒                 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 
การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ                 
ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

การเรยีนรู้ชุมชน                 
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ศาสตร์พระราชา                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

                

การรู้ดจิิทัล                 
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัญา                 
วิทยาศาตรแ์ละสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
โปรแกรมส าเร็จรูป                 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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