หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. จํานวนหน&วยกิต

เรียนไมนอยกวา

๒. โครงสร+างกลุ&มวิชา
ประกอบดวย ๔ กลุมวิชา ดังนี้
๒.๑ กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
๒.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*
๒.๓ กลุมวิชาคณิตศาสตร* วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี
๒.๔ กลุมวิชาพลานามัย

๓๐

หนวยกิต

๙
๑๒
๖
๓

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๓. รายละเอียดวิชา
๓.๑ กลุ&ม วิ ชาภาษาและการสื่อ สาร เรีย นไมนอยกวา ๙ หนวยกิ ต โดยใหเรีย นรายวิ ชาทาง
ภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
๑๑๕๐๐๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
๓(๓-๐-๖)
๑๑๕๐๐๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
๓(๒-๒-๕)
๑๑๕๐๐๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
๓.๒ กลุ&มวิชามนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 เรียนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต โดยกํา หนด ให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนตองเรียนรายวิชา ๑๒๕๐๐๓๑ บัณฑิตกับสังคม จํานวน ๓ หนวยกิต
๑๒๕๐๐๒๑ พฤติกรรมมนุษย*กับการปรับตัว
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕๐๐๒๒ สุนทรียภาพของชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๑๑๕๐๐๒๓ ความจริงของชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕๐๐๒๔ การเงินสวนบุคคล
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕๐๐๓๑ บัณฑิตกับสังคม
๓(๒-๒-๕)
๑๒๕๐๐๓๒ วัฒนธรรมและวิถีไทย
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕๐๐๓๓ วิถีโลก
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕๐๐๓๔ มนุษย*กับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๓.๓ กลุ&มวิชาคณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๑๔๐๐๐๔๑ วิทยาศาสตร*เพื่อคุณภาพชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๑๔๐๐๐๔๒ การคิดและการตัดสินใจ
๓(๓-๐-๖)

๑๔๐๐๐๔๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๑๒๕๐๐๔๔ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๓.๔ กลุ&มวิชาพลานามัย เรียนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
๑๔๐๘๐๕๑ กีฬาเพื่อสุขภาพ

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๔. คําอธิบายรายวิชา
๔.๑ กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
Thai for Communication
หลักเกณฑ*แนวคิดที่เปDนพื้นฐานของการสื่อสาร ลักษณะภาษาไทยในฐานะเปDนเครื่องมือใน
การสื่อสาร ทักษะการใชภาษาทั้งการฟGง การพูด การอานและการเขียน โดยเนนการวิเคราะห*ประเมินคาสาร
จากการฟGง การดู การอาน การอางอิง การสืบคนสารนิเทศ และการนําเสนอขอมูลผลงานดวยสื่อตาง ๆ อยาง
เหมาะสม
The concept which is the basic rules of communication, the characteristics of Thai
language used as the communication tools, language skills, including listening, speaking, reading and
writing by focusing on the assessment of the messages from listening, watching, reading, referencing,
searching for information and presenting the information by media appropriately.

๑๑๕๐๐๑๒

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
๓(๓-๐-๖)
English for Communication I
ศึกษาและพัฒนาดานการฟGง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอและ
การสื่อสารในสถานการณ*ตาง ๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การให ขอมูล
คําแนะนํา การสนทนา การแสดงความรูสึก การอานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมาย และการติดตอ เชน
การอานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใชในชีวิตประจําวัน การกรอกแบบฟอร*มและการเขียนขอความงาย ๆ ฯลฯ
Studying and developing English listening, speaking, reading and writing skills for
correspondence and communication in various situations such as greeting, farewell, self-introduction and
introducing others, providing information and advice, discussion, expression, and reading and writing for
communication such as reading classified ads and labels on a daily basis, filling out forms and writing simple
messages.

๑๑๕๐๐๑๓

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
๓(๒-๒-๕)
English for Communication II
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟGง การพูดเพื่อใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ตาง ๆ
เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาวปGญหาสังคม ฯลฯ ใหมีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการ
อานประเภทตาง ๆ เชน การอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดสามารถ
เขียนตอบคําถามจากเรื่องที่อาน และเขียนบรรยายความเรียงสั้น ๆ ได

Developing students to have listening and speaking skills in order to provide
information and comment on issues such as culture, sports, hobbies, news, and social issues, to have
reading skills such as reading for topics, reading for main ideas and details and to be able to answer
questions from the story and write a short essay.

๑๑๕๐๐๑๔

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
English in Academic Situation
ศึกษาทักษะภาษา เนนในดานการแปลความในเนื้อหาวิชาที่เปDนการแลกเปลี่ยนถายทอด
ขอมูลระหวางอุปกรณ*กับผูใช โดยเนนทั้งความชํานาญและความแมนยําในการใชภาษาโตตอบกับคนอื่นใน
สังคมหรือดานเนื้อหาทางวิชาการ
Studying language skills and focusing on the interpretation of the contents of the subjects
about the exchange of data between the equipment and the users by focusing on the skills and precision
in using language to interact with others in society or academic subjects.

๔.๒ กลุ&มวิชามนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3
๑๒๕๐๐๒๑ พฤติกรรมมนุษย3และการปรับตัว
๓(๓-๐-๖)
Human Behavior and Adaptation
แนวคิดพฤติกรรมของมนุษย* ปGจจัยของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย*การเรียนรูของมนุษย*
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ*ในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่มีปGญหา สาเหตุที่ทําใหคนตอง
ปรับตัว วิธีการปรับตัวแบบตาง ๆ เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
The concept of human behavior, factors of behavior, human development, human
learning, strengthening human relations in the workplace, personality development, behavior problems, the
causes of people’s adaptation and different ways of adaptation in order to live together in society happily.

๑๒๕๐๐๒๒

สุนทรียภาพของชีวิต
๓(๓-๐-๖)
Aesthetic Appreciation of Life
การจําแนกขอแตกตางในศาสตร*ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร*เชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร*เชิงพฤติกรรม ความสํา คัญของการรับรู ความเปDนมาของศาสตร*ทางการเห็น (The Art of
Imagery) ศาสตร*ทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตร*ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู
ทัศนศิลปp (Visual Art) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรู
เชิงคุณคาจากระดับการลําลึก (Recognition) ผานขั้นตอนความคุนเคย (Acquaintance) และนําเขาสูความ
ซาบซึ้ง (Appreciation) เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ*ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)
Identification of the differences in the sciences of beauty, the meanings of aesthetics of
thoughts and behaviors, the importance of perception, the history of the art of imagery, the art of sound,
the art of movement, visual art, musical arts, performing arts through the process of value learning from
recognition through acquaintance leading to appreciation in order to acquire aesthetic appreciation.

๑๒๕๐๐๒๓

ความจริงของชีวิต
๓(๓-๐-๖)
Meaning of Life
ความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปGจจุบันและโลกวิทยาศาสตร*
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต*ใชในการแกปGญหาและพัฒนา
ปGญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม คุณธรรมค้ําจุนโลก หิริโอตัปปะ ชีวิต
ที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การแสวงหาความจริงและความหมายของ ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปDน
มนุษย*ที่สมบูรณ*อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today’s society and science and technology world, applying the
truth and the religious principles to solve problems, develop cognition, life and society and develop the
morality according to religious principles, sustaining the world, life with peace and social peace, the pursuit
of truth and the good meaning of life for being a complete human being leading to a peaceful life and
society.

๑๒๕๐๐๒๔

การเงินส&วนบุคคล
๓(๓-๐-๖)
Personal Finance
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การรูจักหาเงิน ออมเงินและใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ การประกันชีวิต การบริหารสินทรัพย* การลงทุนประเภทตาง ๆ รวมถึงศึกษา การเปDน
ผูประกอบการ ภาษีเงินได การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนเกษียณอายุ
The economic impacts, personal financial planning, earning income, and spending money
effectively, life insurance, asset management, different types of investment, studying about
entrepreneurship, income tax, risk management and retirement planning.

๑๒๕๐๐๓๑

บัณฑิตกับสังคม
๓(๒-๒-๕)
Graduate and Society
สรางเสริมผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปDน “ราชภัฏชัยภูมิ” สรางเสริมเอกลักษณ*การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ*การมีจิตสาธารณะ การประสานความรวมมือ มี
ความคิดสรางสรรค* มีความรับผิดชอบและความเปDนกัลยาณมิตรตอตนเอง มหาวิทยาลัยและ สังคม ชุมชน
รากเหงาชัยภูมิเพื่อสรางความเปDนเอกภาพ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง
Encouraging students to be proud of being “Chaiyaphum Rajabhat University”,
creating unique living according to the philosophy of sufficiency economy, identity of the public mind,
cooperation, creativity, having self-responsibility and being a good friend for their own selves, Chaiyaphum
Rajabhat University, society and Chaiyaphum community to create unity, having ethical living and
developing skills continuously.

๑๒๕๐๐๓๒

วัฒนธรรมและวิถีไทย
๓(๓-๐-๖)
Culture and Thainess
วิเคราะห*ลักษณะทั่วไปของสังคมวัฒนธรรมและวิถีไทย เอกลักษณ* และคานิยมของสังคมไทย
สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย การรักษาเสถียรภาพทางสังคม วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติและของทองถิ่น การ
พัฒนาและการสื บทอดวัฒ นธรรม การเปลี่ย นแปลงของวัฒนธรรมไทย สภาพปGญหาและแนวทางในการ
แกปGญหาสังคมไทย ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สาระของ ภูมิปGญญาไทยและ
ภูมิปGญญาทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงเพื่อประโยชน*ในการนําไป
ประยุกต*ใชในชีวิตประจําวัน
Analysis of social culture and Thainess, identity and values of Thai society, important
institutions in Thailand, maintaining social stability, national and local important cultures, cultural
development and transmission, changes of Thai culture, problems and solutions to Thai social problems,
theory and development of the royal projects, the essence of Thai wisdom and local wisdom in various
regions of Thailand and sufficient lifestyle for everyday life.

๑๒๕๐๐๓๓

วิถีโลก
๓(๓-๐-๖)
Global Society and Living
วิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทย การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและการจัดระเบียบ
Social, economic and political evolution of the world, the world order in social,
economic and political aspects, social, economic and political development of Thailand, adaptation to
changes and order.

๑๒๕๐๐๓๔

มนุษย3กับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
Man and Law in Daily Life
ความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกั บกฎหมายที่มี ความสั มพั นธ* แ ละจํ า เปD นตองใชในชี วิ ต ประจํ า วั น ตาม
ปรากฏการณ*ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ*ปGจจุบัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล อันประกอบดวยการแจง
เกิด แจงตาย ชื่อบุคคล สัญชาติ สิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิชย* กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปราบปรามการทุจริต และการแกปGญหาคอรัปชั่นในสังคมไทยโดยประยุกต*และบูรณาการการ
ใชกฎหมายใหไดเปDนผลจริง
General knowledge about the laws related and necessary in everyday life based on social
phenomenon changes in the current situation, laws on individuals, including notification of birth or death,
nationality, rights and duties under the Constitution, introduction to Civil and Commercial Law, Criminal Law,
Civil Procedure Law and Criminal Procedure Law, laws related to anti- corruption and combating corruption
in Thailand by application and integration of the laws.

๔.๓ กลุ&มวิชาคณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 และเทคโนโลยี
๑๔๐๐๐๔๑ วิทยาศาสตร3เพื่อคุณภาพชีวิต
๓(๓-๐-๖)
Science for Quality of Life
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี การนําความรูทางวิทยาศาสตร*มาประยุกต*ใช
กับภูมิปGญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํา รงอยูอยางเปDนสุข การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของความกาวหนาทางวิ ท ยาศาสตร* ที่ มี ต อมนุ ษ ย*
สภาพแวดลอมสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
Development process of science and technology, applying scientific knowledge with local
knowledge to improve the quality of life, living life under the philosophy of sufficiency economy, recognizing
the impacts of scientific progress on human, environment, politics and culture.

๑๔๐๐๐๔๒

การคิดและการตัดสินใจ
๓(๓-๐-๖)
Thinking and Decision Making
กลไกทางสมองกับการคิดของมนุษย* คํานิยาม ประเภท ความสําคัญและประโยชน*ของการคิด
กระบวนทัศน*ในการคิด ทักษะการคิดพื้นฐาน ความคิดสรางสรรค* การคิดเชิงวิเคราะห* การพัฒนาทักษะการ
คิดแบบอื่น ๆ ตรรกศาสตร* การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การใชเหตุผล วิบัติสัจนิรันดร* การคิดและการ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลประกอบเชิงสถิติ การตัดสินใจภายใตภาวะตาง ๆ การประยุกต*แนวคิดเพื่อนําไปใชในการ
ตัดสินใจในศาสตร*อื่น ๆ

Brain mechanisms with human thinking, definitions, types, importance and benefits
of thinking, thinking paradigm, basic thinking skills, creative thinking, critical thinking, development of other
thinking skills, logic, inductive and deductive reasoning, using fallacy and tautology, thinking and making
decisions by using statistical information, making decisions under various conditions and applying the
concepts with decision-making in other disciplines.

๑๔๐๐๐๔๓

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๓(๒-๒-๕)
Information Technology for Life
หลั ก การ ความสํ า คั ญ และองค* ป ระกอบของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอชีวิตและสังคมปGจจุบัน โปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร การ
นําเสนอขอมูล และการจัดตารางการทํางาน การแสวงหาความรูบนระบบเครือขายอินเทอร*เน็ต พาณิชย*
อิเล็กทรอนิกส* แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป~องกันอันตราย หรือภัย
คุกคามจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร* ความ
รับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมสวนรวม
Principles, importance, roles and impacts of information technology on life and society,
document management software, information presentation, scheduling, searching for knowledge on the
Internet, electronic commerce, changing trends of information technology in the future, protection or
threat of the use of information technology, legal and ethical issues associated with the use of computers
and social responsibility on the use of information technology.

๑๔๐๐๐๔๔

ชีวิตกับสิ่งแวดล+อม
๓(๓-๐-๖)
Human being and Environment
ความหมายและความสํา คัญ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมความสั มพั นธ*เชิงระบบ
ระหวางมนุษย*กับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ*ความหลากหลายชีวภาพ
ในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน กฎหมายสิ่งแวดลอม การสงเสริม
อนุรักษ*สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
Meaning and importance of natural resources, environment, systematic relation between
human and environment, development and use of natural resources, conservation of biological diversity
in the community, doing activities by using science and technology having an impact on environment,
global warming, involvement in management of natural resource, environment and energy, environmental
laws, and environment and natural resource conservation according to sustainability principles.

๔.๔ กลุ&มวิชาพลานามัย
๑๕๐๘๐๕๑ กีฬาเพื่อสุขภาพ
๓(๒-๒-๕)
Sports for Health
ความหมาย ขอบขาย วัตถุประสงค* และคุณประโยชน*ของการออกกําลังกาย รูจักและเลือก
กิจกรรมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศ วัย และสภาพรางกาย ตลอดจนการวางแผนการออก
กําลังกาย และการติ ด ตามประเมิ นผล
Meaning, scope, objectives and benefits of exercise, knowing how to choose sports and
activities that comply with gender, age and physical condition as well as an exercise plan and monitoring
and evaluation.

ตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู&รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑๑๕๐๐๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารI
๑๑๕๐๐๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
๑๑๕๕๐๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
๑๒๕๐๐๒๑ พฤติกรรมมนุษย*กับการปรับตัว
๑๒๕๐๐๒๒ สุนทรียภาพของชีวิต
๑๒๕๐๐๒๓ ความจริงของชีวิต
๑๒๕๐๐๒๔ การเงินสวนบุคคล
๑๒๕๐๐๓๑ บัณฑิตกับสังคม
๑๒๕๐๐๓๒ วัฒนธรรมและวิถีไทย
๑๒๕๐๐๓๓ วิถีโลก
๑๒๕๐๐๓๔ มนุษย*กับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
๑๔๐๐๐๔๑ วิทยาศาสตร*เพื่อคุณภาพชีวิต
๑๔๐๐๐๔๒ การคิดและการตัดสินใจ
๑๔๐๐๐๔๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๑๔๐๐๐๔๔ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๑๔๐๘๐๕๑ กีฬาเพื่อสุขภาพ
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ทักษะ
ทางปjญญา

ความรู+

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒











ทักษะ
ความสัมพันธ3ระหว&างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห3
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยี
สารสนเทศ














