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วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญในหลักสูตรและการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์อย่าง
แท้จริง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และกาหนดให้มี “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพื้นฐานทั่วไป” ในปี พ.ศ. 2532, 2542, 2548
และ 2558 ตามล าดั บ และได้ ใ ห้ ค วามหมายของ “หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป” ว่ า หมายถึ ง “หมวดวิ ช าที่
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ ตนเอง
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใ จต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษ ย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก” ซึ่งทาให้การจัดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของไทย มีความชัดเจน
มากยิ่ งขึ้น ตามความมุ่งมาดที่จะให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สมดังเจตนารมณ์ของการศึกษาทั่วไปที่หาใช่เพียงการเรียนรู้ขั้น
พื้นฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักวิชา
ศึกษาทั่วไป, 2553)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้ให้มีการประกาศใช้หลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลั ยขอนแก่น หลั กสู ตร พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
8/2548) ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลางของมหาวิทยาลัย เป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่สามารถตอบสนองมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มาจนถึงปีการศึกษา 2552 รวมเวลา 4 ปี ผลการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ดาเนินมานั้น พบว่า เนื้อหาการสอนหรือการจัดกิจกรรมบางรายวิชายังมีความซ้าซ้อน อีกทั้งมีนโยบายชาติ เรื่อง
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิมนุษยชน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เนื้อหายังขาดหายไป และในปี พ.ศ.
2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบาย
หลั กด้านการผลิ ตบัณฑิต มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ได้มีการปรับปรุงกรอบคุณลั กษณะบัณฑิตใหม่ที่มีความ
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สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education) (TQF: HEd) และจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทย
และสังคมโลก โดยกรอบคุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะเด่น “พร้อม
ทางาน” คุณลักษณะทั่วไป วิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude) และคุณลักษณะเฉพาะ
ของสาขานั้นๆ จึงได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ปีการศึกษา
2554 จนถึงปีการศึกษา 2557 รวมเวลา 4 ปี จึงกาหนดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบกับ ตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ฉบั บ ที่ 531/2556 เรื่ อ ง มาตรการและแนวทางเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย (เพิ่มเติม) ข้อ 4.1.3 แนวทางด้านการเรียนการสอน กาหนดให้มีการทบทวน
และปรั บ ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าศึ กษาทั่ว ไปเพื่อ สร้ า งคุ ณลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่พึ ง ประสงค์
(คุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21) และ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ready to Work) เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการและ
แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมายรวมถึงสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงดาเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ขึ้น
4. ปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาศึกษาทั่วไป
(General Education) หมายความถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มี คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
ปรัชญาของการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรากฐานจากความคิดที่ว่า การพัฒนาคน จะต้องพัฒนา
ให้ มีความสมบู ร ณ์และสมดุล ตามองค์ ป ระกอบธรรมชาติของคน คือ ร่า งกายและจิตใจ (อารมณ์ ความคิ ด
สติปัญญาและจิตวิญญาณ) ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์ คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยวิชาศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่างๆ ดังกล่าว และ
ต้องไม่เป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาเอก
5. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาสาระวิ ช าการ ทางมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นรากฐานและประเด็นสาคัญของความรู้ที่มีผลต่อการศึกษา การ
เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (วิชาการ)
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการทางาน การใช้ชีวิตในสังคม และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดและ
แก้ปัญหา ทักษะการจัดการ และทักษะการทางานกับผู้อื่น (วิชางาน)
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5.3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ประกอบด้วยความมี
วินัย ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ การมีภาวะผู้นา เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
(วิชาคน)
6. กาหนดการเปิดสอน
เปิดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2559 เป็นต้นไป
7. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจาสานักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ประจาจากทุกคณะ/หน่วยงาน และ
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยจ้างหรือเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนตามความจาเป็นและเหมาะสม
8. นักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในหลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ตั้งแต่ภ าคการศึกษาต้ น ปีการศึกษา 2559 ที่เป็น
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติให้มีรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ บรรจุไว้ใน
หลักสูตรหรือเทียบเท่ากับรายวิชาเดิมในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนด
กรอบแนวคิดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์วิชาศึกษาทั่วไป กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:
HEd) กรอบมาตรฐานคุณลั กษณะบั ณฑิต มหาวิทยาลั ยขอนแก่น (KKU’s Graduate Qualifications
Framework) (KKU: QF) และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(KKU General Education Framework)
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9.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากกรอบแนวคิดข้างต้น ได้นามาพิจารณาเป็นโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) รายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าภาษา เป็ น กลุ่ ม รายวิ ช าที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่ อเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจาวันและเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู้
ต่อไป ประกอบด้วยรายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 และรายวิชาอื่นๆ ที่
จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง
000 101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
000 104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
2) รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และซาบซึ้งในวัฒนธรรม และอารยธรรมของ
มนุษย์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ รวมทั้งตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทที่พึงมีในฐานะ
สมาชิกของสังคม ประกอบด้วยรายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรั บปรุง พ.ศ. 2558 และ
รายวิชาอื่นๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง
000 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
000 147 ศาสตร์ของความสุข
3(3-0-6)
Science of Happiness
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
000 156 พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
3(1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
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000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
3) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน
กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ เข้าใจในความหมายและ
ความสาคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อวิถีชีวิตและความคิด
ของมนุษย์รวมทั้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้า และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน อั น จะมี ผ ลต่ อ การด ารงชีวิ ต ประจ าวั น ของมนุษ ย์ ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และรู้ จั ก ใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ประกอบด้ ว ยรายวิช าตาม
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 และรายวิชาอื่นๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
000 174 ทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Skills
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
นอกจากการจัดกลุ่มวิชาเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังกล่าวแล้ว สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังได้จัดกลุ่มวิชาตามคุณลักษณะรายวิชาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Freshman Education (FE) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาใหม่ให้มีความ
พร้อมและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์
นาเสนอทางวิชาการ รวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
000 174 ทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Skills
กลุ่มที่ 2 Education for Creativity (EC) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
และทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์และสร้างสรรค์ นาสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
กลุ่มที่ 3 Liberal Arts Education (LA) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
และทัก ษะในการอยู่ ในสั งคมที่ มีความหลากหลาย มีการเปลี่ ยนแปลง และเพื่ อให้ นัก ศึก ษามีความรู้อ ย่า ง
กว้างขวางทัง้ ในด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมและวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม การ
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สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการทางาน และการ
ดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
000 101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
000 104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
000 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
000 147 ศาสตร์ของความสุข
3(3-0-6)
Science of Happiness
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
000 156 พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
3(1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
ดัง นั้ น ส านั ก วิช าศึ ก ษาทั่ว ไป มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น จึง ก าหนดโครงสร้า งหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากกลุ่มวิชาและคุณลักษณะรายวิชา เพื่อใช้สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชา

คุณลักษณะ
รายวิชา

ภาษา

LA

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

LA

คณิตศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์

LA
FE
EC

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

000 101
000 102
000 103
000 104
000 145
000 147
000 153
000 156
000 158
000 159
000 173
000 174
000 175
000 176
000 160*

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษ 4
ภาวะผู้นาและการจัดการ
ศาสตร์ของความสุข
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พหุวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทักษะการเรียนรู้
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

ชั้นปี
ที่ศึกษา
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
2-4
1-2
1-2
1-2
3
1-2
2
1
2
2-4
-

ภาคการศึกษา
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
ต้น/ปลาย
-

* รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมใน
หัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
FE = Freshman Education LA = Liberal Arts Education EC = Education for Creativity

จากโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางที่ 1 ได้กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลงทะเบียน
เรียนรวม ไม่น้อยกว่า 18 หน่ว ยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีคุณลักษณะครบทุกกลุ่มคุณลักษณะรายวิชา
(FE, LA, EC) หรือลงทะเบียนเรียนรวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
คณะวิ ช า เปิ ด สอน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภ าพบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของคณะ ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552) รวมไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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9.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครอบคลุม 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ย่อย
1.1 มีวินัย ตรงต่อ - มีวินัย ตรงต่อเวลาในการ
เวลา
เข้าเรียน

วิธีการสอน
- การทาข้อตกลง/กฏ กติกาด้านวินัยในการ
เข้าเรียน
- สร้างความตระหนักการปฏิบตั ิตามกฏ
กติกา หรือข้อตกลงโดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

การประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการ
เข้าเรียนโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมการเข้าเรียน
- มีวินัยตรงต่อเวลาในการ
- ประเมินพฤติกรรมการส่งงาน
ส่งงานตรงเวลา
โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
การส่งงาน
1.2 มีความ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับผิดชอบ - ประเมินคุณภาพของงานที่
รับผิดชอบ
ได้แก่ รับผิดชอบทางานที่ได้
โดยใช้การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
มอบหมายที่สะท้อนถึงความ
ต่อตนเองและ รับมอบหมาย
กรณีศึกษา
ทุ่มเทเอาใจใส่
สังคม
- มอบหมายงานให้ทาในรูปแบบของ
โครงงาน รายงาน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับผิดชอบ - ประเมินคุณภาพของโครงงาน
ได้แก่ การให้บริการและรับใช้
โดยใช้การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
งานบริการ/การรับใช้สังคม ที่
ชุมชน/สังคมในฐานะสมาชิก
กรณีศึกษา
สะท้อนถึงความทุ่มเทเอาใจใส่
ของชุมชน/สังคม
- มอบหมายงานให้ทาในรูปแบบของ
โครงงาน งานบริการ/การรับใช้สังคม
1.3 มีความ
- ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ - การทาข้อตกลง
- ประเมินพฤติกรรมการทาตาม
ซื่อสัตย์ต่อ
การทาตามข้อตกลงหรือ
- สร้างความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
ตนเองและ
สัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเอง
ได้แก่ การทาตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ ตนเอง
สังคม
ไว้ต่อตนเอง โดยใช้การสอนสอดแทรก
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
- ความซื่อสัตย์ต่อสังคม ได้แก่ - การทาข้อตกลง
- ประเมินพฤติกรรมการทาตาม
การทาตามข้อตกลงหรือ
- สร้างความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อสังคม/ ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
สัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคม/ชุมชน/
ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน ได้แก่ การทาตาม
สังคม/ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคม/
ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
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ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 สามารถ
แสดงออกถึง
ความรู้และความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองใน
สังคมประชา
ธิปไตยกับวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งมีความรู้ใน
หลักการเป็นผู้นา
ที่ดีในการบริหาร
จัดการ
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 มีความรู้ใน
หลักการทฤษฎี
ของศาสตร์
เกี่ยวกับพลังงาน
สิ่งแวดล้อม การ
เป็นผู้ประกอบการ
ตลอดจนเรียนรู้
หลักการพัฒนา
แนวคิดเชิง
สร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ
เพื่อการแก้ไข
ปัญหาหรือ
ใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

ผลการเรียนรู้ย่อย
- สามารถอธิบาย/อภิปราย/คาดการณ์
สถานการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความรู้
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาทิ ภาวะผู้นาและการจัดการ ศาสตร์
ของความสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและการ
เรียนรู้ชุมชน และความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย เป็นต้น

วิธีการสอน
- กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย/อภิปราย/
คาดการณ์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่กาหนดให้และบันทึก
เป็นแนวคิดของตนเองและกลุ่ม
- แต่ละกลุม่ นาเสนอแนวคิดที่ได้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ผู้เรียนช่วยกันศึกษาและกาหนด
ประเด็นปัญหาทีต่ ้องจัดทาโครงงาน
- ผู้เรียนจัดทาโครงงาน
- แต่ละกลุม่ นาเสนอผลการจัดทา
โครงงาน
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน

การประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน
- ประเมินการนาเสนอ
รายงาน
- ทาแบบทดสอบ

- สามารถอธิบาย/อภิปราย/คาดการณ์
- กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้อง
สถานการณ์ที่เกีย่ วข้องกับความรู้
กับเนื้อหาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
อาทิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทักษะการ - ให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย/อภิปราย/
เรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
คาดการณ์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
แก้ปัญหา และผู้ประกอบการสร้างสรรค์
ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และ
เป็นต้น
คณิตศาสตร์ ที่กาหนดให้และบันทึก
เป็นแนวคิดของตนเองและกลุ่ม
- แต่ละกลุม่ นาเสนอแนวคิดที่ได้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาทิ
- ผู้เรียนช่วยกันศึกษาและกาหนด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
ประเด็นปัญหาทีต่ ้องจัดทาโครงงาน
เรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
- ผู้เรียนจัดทาโครงงาน
แก้ปัญหา และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ - แต่ละกลุม่ นาเสนอผลการจัดทา
เป็นต้น มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
โครงงาน
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน

- ประเมินจากรายงาน
- ประเมินการนาเสนอ
รายงาน
- ทาแบบทดสอบ

- สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ
ภาวะผู้นาและการจัดการ ศาสตร์ของ
ความสุข ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและการ
เรียนรู้ชุมชน และความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย เป็นต้น มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

- ประเมินจากรายงาน
- ประเมินการนาเสนอ
รายงาน
- ทาแบบทดสอบ

- ประเมินจากรายงาน
- ประเมินการนาเสนอ
รายงาน
- ทาแบบทดสอบ
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ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 มีความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์
แยกแยะ
ประเด็น
ต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาและ
การดาเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ย่อย
วิธีการสอน
- สามารถใช้กระบวนการคิด - กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้องกับ
วิเคราะห์ แยกแยะประเด็น/ เนื้อหาวิชา
สถานการณ์ต่างๆ ได้
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์/แยกแยะ
ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาที่กาหนด
ให้และบันทึกเป็นแนวคิดของตนเองและ
กลุ่ม
- แต่ละกลุม่ นาเสนอแนวคิดที่ได้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- สามารถประเมิน/วางแผน/ - กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้องกับ
ออกแบบการดาเนินงาน/
เนื้อหาวิชา
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ - แบ่งกลุ่มผู้เรียน
ต่างๆ ได้
- ให้ผู้เรียนช่วยกันประเมิน/วางแผน/
ออกแบบการดาเนินงาน/การแก้ปญ
ั หา
สถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้และบันทึก
เป็นแนวคิดของตนเองและกลุ่ม
- แต่ละกลุม่ นาเสนอแนวคิดที่ได้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
3.2 สามารถ
- สามารถวิพากษ์/ตัดสิน/
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
สังเคราะห์
สังเคราะห์ความรูเ้ พื่อ
- ผู้เรียนกาหนดประเด็นปัญหาที่จะนาไปสู่
ความรู้ที่
สร้างสรรค์ผลงานได้
การสร้างสรรค์ผลงาน
หลากหลายใน
- ให้ผู้เรียนช่วยกันวิพากษ์/ตัดสิน/
การสร้างสรรค์
สังเคราะห์ความรู้ตามประเด็นที่กาหนด
ผลงาน
- แต่ละกลุม่ สร้างสรรค์ผลงาน
- นาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ที่สะท้อนถึง
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
3.3 สามารถ
- สามารถแก้ปญ
ั หาในการ
- กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้องกับ
แก้ปัญหาในการ ดาเนินชีวิตและการทางาน
เนื้อหาวิชา
ดาเนินชีวิตและ ได้
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
การทางานได้
- ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ปญ
ั หาที่
กาหนดให้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน

การประเมินผล
- ประเมินการคิดวิเคราะห์/
แยกแยะประเด็นของผู้เรียน

- ประเมินการประเมิน/
วางแผน/ออกแบบการ
ดาเนินงาน/การแก้ปัญหา
สถานการณ์ของผูเ้ รียน

- ประเมินผลงานที่สร้างสรรค์

- ประเมินการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน
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ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
4.1 มีภาวะการเป็น
ผู้นา

ผลการเรียนรู้ย่อย
- มีภาวะการเป็นผู้นา ได้แก่ การ
แสดงออกซึ่งการเป็นผู้นาใน
ห้องเรียน/ในกลุ่มย่อย/ในชุมชน

4.2 สามารถทางาน - สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นใน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ห้องเรียน/ในกลุ่มย่อย/ในชุมชน/ใน
ภายใต้ความ
สังคม ที่มีความหลากหลายทาง
หลากหลายทาง วัฒนธรรมได้
สังคมและ
วัฒนธรรม
(ยอมรับความ
แตกต่าง)
4.3 มีการพัฒนา
- มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตนเองอย่าง
เช่น มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง
ในด้านการทางาน ด้านวิชาการ การ
(รับผิดชอบ)
ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์/
เทคโนโลยี/สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
4.4 มีความรัก/
- มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคม/ชุมชน
เอื้ออาทรต่อ
เช่น ในห้องเรียน ได้แก่ การ
สังคมและ
แสดงออกซึ่งความเอื้ออาทรต่อ
สถาบัน
อาจารย์และเพื่อนในชุมชน/สังคม
ได้แก่ การแสดงออกซึ่งความ
เอื้ออาทรต่อคนอื่น
- มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสถาบัน
ได้แก่ การทาความดีเพื่อสถาบัน การ
ยกย่องและปกป้องสถาบัน
4.5 มีจิตอาสาและ
เสียสละ

- มีจิตอาสาและเสียสละซึ่งแสดงออก
ให้เห็นได้ในห้องเรียน ในกลุ่มเพือ่ น
และในชุมชน/สังคม

วิธีการสอน
- กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ปญ
ั หาที่
กาหนดให้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ผู้เรียนกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่พบใน
ชุมชน
- ให้ผู้เรียนวางแผนการแก้ปัญหา
- ดาเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน

การประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการ
เป็นผู้นา

- ผู้เรียนกาหนดประเด็นทีต่ ้องพัฒนาตนเอง
และเก็บในแฟ้มสะสมงาน
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองของผู้เรียน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- ประเมินการพัฒนา
ตนเองในแต่ละด้าน
ของผู้เรียน

- ประเมินพฤติกรรมการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรัก/
- ประเมินความรัก/
เอื้ออาทรต่อสังคม/ชุมชนของผู้เรียน โดย
เอื้ออาทรต่อสังคมและ
ใช้การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
สถาบันของผู้เรียน
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้ทาในห้องเรียนและใน
ชุมชน/สังคม
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรัก/
- ประเมินความรัก/
เอื้ออาทรต่อสถาบันของผู้เรียน โดยใช้การ เอื้ออาทรต่อสังคมและ
สอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
สถาบันของผู้เรียน
- มอบหมายงานให้ทา และนาเสนอ
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับจิตอาสาและ - ประเมินความมี
เสียสละของผู้เรียน
จิตอาสาและเสียสละ
- การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้ทา และนาเสนอ
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ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
5.1 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ประจาวัน
5.2 สามารถใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์/
วิจัยในการ
วิเคราะห์
หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน

ผลการเรียนรู้ย่อย
วิธีการสอน
- สามารถเขียน อ่าน พูด
- กาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเขียน อ่าน พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ในชีวิตประจาวันได้
ประจาวัน

- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวันให้กับ
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ ผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- นาเสนอและสรุปการแก้ปัญหาร่วมกัน
- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวันให้กับ
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
- นาเสนอและสรุปการแก้ปัญหาร่วมกัน
- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวันให้กับ
สถิติ/วิจัยในการวิเคราะห์
ผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการทาง
สถิต/ิ วิจัย
- การนาเสนอและสรุปการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
5.3 สามารถใช้
- สามารถใช้เทคโนโลยี
- กาหนดประเด็นปัญหาให้กับผู้เรียน
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สารสนเทศใน
เสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้
เสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้ในการ
การแสวงหา
แก้ปัญหา
- สามารถใช้เทคโนโลยี
ความรู้ การ
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สารสนเทศในการบันทึก/
ประมวลความรู้ วิเคราะห์/ประมวลความรู้
บันทึก/วิเคราะห์/ประมวลความรูใ้ นการ
และการสื่อสาร - สามารถใช้เทคโนโลยี
แก้ปัญหา
สารสนเทศในการนาเสนอ/ - ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอ/สื่อสาร การแก้ปญ
ั หา
สื่อสารโดยวิธีต่างๆ ได้อย่าง
- สรุปการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
เหมาะสม

การประเมินผล
- ประเมินความสามารถเขียน
อ่าน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน

- ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางสถิติ/วิจัยในการวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน

- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้
- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบันทึก/
วิเคราะห์/ประมวลความรู้
- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอ/
สื่อสาร
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9.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ข้างต้น นามากาหนดการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 แต่ละรายวิชา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภาษา
000 101 ภาษาอังกฤษ 1
000 102 ภาษาอังกฤษ 2
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
000 104 ภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
000 147 ศาสตร์ของความสุข
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
000 156 พหุวัฒนธรรม
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชมุ ชน
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
000 174 ทักษะการเรียนรู้
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ด้านความรู้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2 1.3 2.1 2.2 3.1

3.2 3.3 4.1 4.2 4.3





























































































































































































































หมายเหตุ
1.1 หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
2.1 หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็นผู้นาที่ดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดล้อม การ
เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเรียนรู้หลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ
ในการแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิต
3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
3.3 หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและการทางานได้

































































5.3















4.4 4.5 5.1 5.2













4.1 หมายถึง มีภาวะการเป็นผู้นา
4.2 หมายถึง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(ยอมรับความแตกต่าง)
4.3 หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ)
4.4 หมายถึง มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบัน
4.5 หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ
5.1 หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจาวัน
5.2 หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
5.3 หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการสื่อสาร
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9.4 คาอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข 3 ตัวแรก แสดงหน่วยงานรับผิดชอบวิชา
เลข 000
หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวเลขตัวที่ 4 แสดงระดับของวิชา
เลข 1
หมายถึง รายวิชาขั้นต้น ระดับปริญญาตรี
ตัวเลขตัวที่ 5 แสดงกลุ่มวิชา
เลข 0 - 2
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
เลข 3 - 5
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลข 6 - 8
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตัวเลขตัวที่ 6 แสดงลาดับที่ของวิชา
9.5 คาอธิบายรายวิชา
000 101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การพัฒ นาทัก ษะการอ่าน เขี ย น พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่ อสารได้ในชีวิ ตประจาวันและในการเรีย น
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life

and learning.
000 102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
เงื่อนไขของรายวิชา 000 101
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life
and learning at a higher level than the course 000 101.
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000 103

ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
เงื่อนไขของรายวิชา 000 102
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวันการเรียน และ อาชีพ
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, learning, and occupation.
000 104

ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
เงื่อนไขของรายวิชา 000 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวัน การเรียน และ อาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103.
000 145

ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นา การสร้างทีมงานและการ
ทางานเป็ น ทีม หลั กการและทฤษฎีก ารจั ดการ การจัดการตัว เอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาและการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self
management, crisis management, change management, conflict management, strategic
management, development of leadership and management.
000 147

ศาสตร์ของความสุข
3(3-0-6)
Science of Happiness
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
ตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดาเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy
lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle.
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000 153

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in
community development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation.
000 156

พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบ
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai
culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact on culture and
culture in way of life.
000 158

วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
3(1-6-4)
Community Ways of Life and Community Learning
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเครื่องมือ สาหรับการศึกษาชุมชน การ
เขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดาเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมชน
ในภาคสนาม
Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and
instrument for community study, community study and service project writing, project
operation and evaluation, practice on community learning in fieldwork.
000 159

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญการดารงไว้ซึ่ง ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่าง
สันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง
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Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society;
the rights and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of
humanity; development of peaceful participation; development of social-mindedness to
cultivate citizenship.
000 173

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
ธรรมชาติของพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลัก ของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and
environment situation, resultof energy consumption and environment, principle of prevention
and solution for energy and environment, case studies on the current problems in energy and
environment.
000 174

ทักษะการเรียนรู้
(3-0-6)
Learning Skills
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัด
สรรแหล่ งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและนาเสนอในเชิงวิช าการ
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical
thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis,academic
writing andpresentation, academic ethics and integrity.
000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การ
ตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาหรับการแก้ปัญหา
Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking,
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking,

18

application of mathematic scientific and social thinking for problem solving.
000 176

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และ
เครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การชาระภาษี และการประเมินผลประกอบการ
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan,
branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation.
9.6 การกาหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องกาหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
นั้นๆ จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา/กลุ่มคุณลักษณะ และกาหนดชั้นปีที่จะลงทะเบียน
เรียนตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558
ทั้ง นี้ หลั ก สู ต รอาจกาหนดรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่เ ปิ ด สอนโดยคณะไว้ ใ นหลั ก สู ต ร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
190 110

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2(2-0-4)
Learning Skill Development
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลักษณะพื้นฐานของการทางาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเรียนรู้จากระบบ e-learning
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการขั้น
แนะนาด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
เบื้องต้น และหลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย
Basic description of work, qualification of desirable graduate, learning from e-learning
system, introduction to application of computer for learning, introduction to economy and
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management, quality management system in organization, introduction to alternative energy
technology and energy conservation, and principles of safety.
190 410

การเตรียมความพร้อมในการทางานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1(1-0-2)
Work Preparation and Continuing Self-Development
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
จรรยาบรรณในการทางาน บทบาทของบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะงานและขอบเขตงานของ
อาชีพต่างๆ กฎหมายและความปลอดภัยในการทางาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพและความเป็นผู้นา การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ป ระกอบการ และการเตรียมพร้อมในการขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ
Code of conduct of work, role of graduate for country development, job description
and scope of work, law and safety in work, innovation and modern communication
technology, creation of online social network, continuing self-development, writing of
curriculum vitae and application letter, preparation to be entrepreneur and preparation for
application of professional license.
194 220

การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurial Spirit Incubation
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิต
วิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการทางานและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
หลักการสร้างแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดเชิง
บวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) หลักมนุษยสัมพันธ์และการ
ทางานเป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้นา หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ
ทางาน หลั กในการประกอบการที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม การพัฒ นาทักษะการคิ ดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเคล็ดลับสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการ องค์ความรู้
ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบื้องต้นในการเขีย นแผนธุรกิจ การ
วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละ
ด้าน
Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of one’s own potential,
characteristics and spirit of good entrepreneurs, principles for the development and
enhancement of good value in working and being good entrepreneurs, internal self-motivation
and self-confidence, principle for reinforcing attitudes and positive thinking to improve work
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performance, enhancement of emotional intelligence quotient (EQ), principles of human
relation and teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to work, ethics and
morals of entrepreneurs, corporate social responsibility (CSR), development of creative and
innovation skills, creation of new business ideas and opportunities and tips for entrepreneurial
success, basic knowledge in business operations and principles of service excellence, basics in
business plan writing, business strategy plan, marketing plan, practice work for developing
entrepreneurial skills.
195 111

การสื่อสารด้วยแบบ
3(2-3-5)
Drawing Communication
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ภาษาภาพ การสื่อสารด้วยแบบ ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง การวางภาพเรขาคณิต หลักการฉายภาพ
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม การสื่อสารด้วยภาพตัด การสื่อสารด้วยภาพรูปทรง
การสื่ อสารด้ว ยภาพช่ ว ยและแผ่ น คลี่ แบบรายละเอีย ดและแบบประกอบ แบบมาตรฐาน พื้น ฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบเบื้องต้น
Graphic language, drawing communication, lettering, freehand sketches, geometric
drawing, orthographicprojection, orthographic drawing, dimensioning and tolerancing, sections,
pictorial drawing, auxiliary view and development, detail and assembly drawing, standard
drawing, basic computer-aided drawing.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
010 104

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
English for Local Administration
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยเน้นการอ่านเอกสารทางวิชาการและตาราในสาขาวิชานี้
Development of the abilities in the use of listening, speaking, reading, and writing
English skills in the field of public administration focusing on academic reading and textbooks
reading.
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010 105

ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 3(3-0-6)
Socio-economic and political Contexts of ASEAN Countries
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มา และบทบาทของสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ( ASEAN)
โครงสร้างระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รูปแบบและบทบาทของประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย และการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน
History, background and role of each ASEAN member-state, organization and function
of the ASEAN Community and potential impact to Thailand’s socio-economic structure,
preparation for potential impacts from ASEAN Community.
010 106

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสาเร็จทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
Personality Development for Professional Success
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
พัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการนาเสนอตนเองให้โดดเด่น เลือกเสื้อผ้า แต่งตัว แต่งหน้า ให้ดูดีมี
เสน่ห์ เหมาะกับบุคลิกภาพ และสถานที่ เรียนรู้การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา
Personality and communication development, selection ofappropriate attire for
specific occasions, and places, effective verbal and non-verbal communication.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 100

ความตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-cultural Literacy
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
แนวคิ ด พหุ วั ฒ นธรรมและแนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โลกาภิ วั ต น์ ใ นระดั บ ชุ ม ชนและองค์ ก ร
ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชนและในองค์กรที่สะท้อนความเป็นพหุ วัฒ นธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เครื่องมือสาหรับทาความเข้าใจชุมชนและองค์กรในสังคมพหุวัฒนธรรม
The concept of multiculturalism and related concepts and theories; globalization at
community and organization levels; social phemonena reflecting multicultutal aspects in
communities and organizations; cross-cultural communications; tools for multicultural
communities and organizations studies.
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420 100

การเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
3(3-0-6)
Community-Based Learning
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
แนวคิด วิธีการเรียนรู้จากชุมชน วิธีการปรับตัวและการเข้าหาชุมชน การจัดกระบวนการชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ การเข้าร่วมใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้ การดาเนินชีวิต การทากิจกรรม ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
Concept and methods of community-based learning; approaching and adjusting to
community; community processes for learning; engaging and participating in way of life
community about problems and methods for solving problems.
407 101

ภาษาเกาหลี 1
3(3-0-6)
Korean I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
โครงสร้างไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน ฝึกการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตประจาวันของชาวเกาหลี
Grammatical structures at basic level, practice four basic language skills: listening,
speaking reading, and writing; learning about Korean culture and lifestyle.
408 101

ภาษาจีนกลาง 1
3(3-0-6)
Chinese I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ฝึ ก การใช้ภ าษาทั้ ง 4 ทั ก ษะ คื อ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น รวมทั้ ง การใช้ พจนานุ ก รมภาษาจี น
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในระดับพื้นฐาน โดยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของชาวจีน
The practice of using the four basic language skills: listening, speaking, reading and
writing, including how to use the Chinese dictionary; pronunciation of Chinese words, basic
grammatical structures: in the context of Chinese history, culture and their ways of life.
410 101

ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
Japanese I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ให้รู้คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 500 คา สาหรับภาษาเขียนให้เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คา
ตาคานะ และตัวคันจิประมาณ 100 ตัว
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This course is designed for students to study the grammar and the structure of the
Japanese language at a fundamental level. The objectives are to teach the students the four
skills: listening, speaking, reading and writing. By the end of the course students will be familiar
with 500 words of everyday Japanese.
427 111

ภาษาเขมร 1
3(3-0-6)
Khmer I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง ศัพท์พื้นฐาน การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและการเขียน
ข้อความสั้นๆ
Language characteristics; structures; basic vocabularys, listening and skeaking in various
situation; reading and writing short notes.
427 211

ภาษาลาว 1
3(3-0-6)
Laotian I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาลาว การฟังและพูดภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ
การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาลาว
Language characteristics; structures; basic vocabulary in Lao language; listening and
speaking of Lao in various situation; reading and writing short notes in Lao.
427 311

ภาษาพม่า 1
3(3-0-6)
Burmese I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาพม่า การฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ต่างๆ
การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาพม่า
Language characteristics; structure; basic vocabulary in Burmese; listening speaking of
Burmesr in various situations; reading and writing short notes in Burmese.
427 411

ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0-6)
Vietnamese I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลั ก ษณะภาษา โครงสร้ า ง และศั พ ท์ พื้ น ฐานในภาษาเวี ย ดนาม การฟั ง และพู ด ภาษาเวี ย ดนามใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาเวียดนาม
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Language characteristics; structure; basic vocabulary in Vietnamese; listening and
speaking of Vietnamese in various situations; reading and writing short notes in Vietnamese.
427 511

ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 1
3(3-0-6)
Bahasa Indonesia I
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย การฟังและพูดภาษาบาฮาซาใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
Language characteristics; structure; basic vocabulary in Bahasa Indonesia; listening and
speaking of Bahasa Indonesia in various situation; reading and writing short notes in Bahasa
Indonesia.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและ
นโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2081/2552 เรื่องการเสนอขออนุมัติเปิด
รายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาคผนวก ก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและ
นโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 3/2551
เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-----------------------------------เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อที่จะให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ผู้ใช้
บัณฑิต และสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 16 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 2541
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จึ ง ก าหนดกรอบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และนโยบายหลั ก ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

พลตารวจเอก เภา สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(KKU’s Graduate Qualifications Framework)
กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
1. คุณลักษณะเด่น หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น สะท้อนค่านิยม
หลักที่ต้องการสร้างสรรค์และสื่อสาร ทั้งภายในองค์กรและต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิต
2. คุณลักษณะทั่วไป หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษา ที่เป็นภาพรวมของมหาวิ ทยาลัย ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้เกิดการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น
1. คุณลักษณะเด่น
คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “พร้อมทางาน (Ready to Work)” โดยมีองค์ประกอบคุณลักษณะ
ย่อย 3 ด้าน ดังนี้
 มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย
(National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand - NQF) รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก แบ่งเป็น 3 ด้านและตามระดับหลักสูตร ดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป(3 ด้าน)

บัณฑิตระดับปริญญาตรี

บัณฑิตระดับปริญญาโท

1. ด้านวิชาการ (Knowledge)
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการ
และประสบการณ์การเรียนรู้และ
การปฏิ บั ติ ง าน ที่ จ ะสามารถ
น าไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ
รวมทั้งการศึก ษาเรีย นรู้แ ละการ
ใช้ความรู้แ ละประสบการณ์เพื่ อ
การพัฒนาวิชาการในสาขาของตน
ได้

1.1 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา
สา มา รถ ป ฏิ บั ติ ง า นในสา ข า
วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
1.2 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้ แ ละประสบการณ์ข อง
ตนในการแก้ไขปัญหาการทางาน
ได้

1.1 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา
และสามารถประยุ ก ต์ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพ ชั้น สูง หรือ การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
1.2 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้แ ละประสบการณ์ข อง
ตนในการแก้ ไ ขข้ อ โต้ แ ย้ ง หรื อ
ปั ญ หาที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพได้

บัณฑิตระดับปริญญาเอก

1.1 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา
และศาสตร์ ใ นสาขาที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สามารถทา
การวิจั ย เพื่อ แก้ปั ญ หาที่ซับ ซ้อ น
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และทา
การถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ
ได้
1.2 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และเป็ น
ผู้นาในการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ข องตน
ในการแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหา
ที่ยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นในทางวิ ช าการ
หรือวิชาชีพได้
2. ด้านวิชางาน (Skills)
2.1 มี ค วามสามารถในการใช้ 2.1 มี ค วามสามารถในการใช้ 2.1 มี ค วามสามารถในการใช้
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารใน ภาษาอั งกฤษในการศึก ษาเรีย นรู้ ภาษาอั ง กฤษในการผลิ ต ผลงาน
ต้อ งมีทัก ษะและประสบการณ์ที่ ชีวิตประจ าวัน การศึก ษาเรีย นรู้ และสื่ อ สาร ถ่ า ยทอดความรู้ ทางวิ ช าการและเผยแพร่ ห รื อ
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คุณลักษณะทั่วไป(3 ด้าน)

บัณฑิตระดับปริญญาตรี

บัณฑิตระดับปริญญาโท

บัณฑิตระดับปริญญาเอก

จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะ ในสาขาวิ ชาการที่ต นศึก ษาและ
แวดล้อมการทางานสมัยใหม่ ที่มี การปฏิบัตงิ านในวิชาชีพได้
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2 มี ค วามสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ในชี วิ ต ประจ าวั น และในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
2.3 มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ ในการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาในสาขา
วิชาชีพได้
2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบ
และทฤษฎีการบริหารองค์การใน
ระดับที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ในทางวิชาการได้
2.2 มี ค วามสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ห รื อ
ก ระ บ ว นก า ร วิ จั ย ใน ก า รคิ ด
วิ เ ครา ะห์ หรื อ แก้ ปั ญ ห าก า ร
ปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการ
ที่สลับซับซ้อนได้
2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์แ ละสารสนเทศ ใน
การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช าการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
เรียนรู้ของผู้อื่นได้
2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบ
และทฤษฎีการบริหารองค์การใน
ระดับที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านวิชาคน (Attitude)
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี แ ละมี ค วาม
รับ ผิ ดชอบต่อ ตนเอง ครอบครั ว
วิ ช าชี พ องค์ ก รและสั ง คม มี
คุณธรรมและจริย ธรรม เพื่อ การ
ดารงตนในสั งคมร่ว มกับ ผู้ อื่ น ได้
อย่างมีความสุข

มีคุณลักษณะด้านวิชาคนในระดับ
เข้ า ใจ ซาบซึ้ ง ปฏิ บั ติ ไ ด้ และ
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
3 . 1 มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง ครอบครั ว
วิ ช า ชี พ องค์ ก ร สั ง คม แ ละ
ประเทศชาติ
3.2 มีภ าวะผู้น า เข้ า ใจในความ
แตกต่ า งหลากหลายทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3.3 มี ความรัก และภาคภู มิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ

ถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการใน
ระดับนานาชาติได้
2.2 มี ค วามสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ห รื อ
ก ระ บ ว นก า ร วิ จั ย ใน ก า รคิ ด
วิ เ ครา ะห์ หรื อ แก้ ปั ญ ห าก า ร
ปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการ
ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น และพั ฒ นาองค์
ความรู้ใหม่ได้
2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์แ ละสารสนเทศ ใน
การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช าการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
เรียนรู้ของผู้อื่นได้
2.4 มีความรู้และทักษะด้านระบบ
และทฤษฎีการบริหารองค์การใน
ระดับที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
มีคุณลักษณะด้านวิชาคนในระดับ
เข้าใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้
3 . 1 มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง ครอบครั ว
วิ ช า ชี พ องค์ ก ร สั ง คม แ ละ
ประเทศชาติ
3.2 มีภ าวะผู้น า เข้ า ใจในความ
แตกต่ า งหลากหลายทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3.3 มี ความรัก และภาคภู มิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ

มีคุณลักษณะด้านวิชาคนในระดับ
เข้าใจ ซาบซึ้ง และปฏิบัติได้
3 . 1 มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
รับ ผิ ดชอบต่อ ตนเอง ครอบครั ว
วิ ช าชี พ อ งค์ ก ร สั ง คม แ ละ
ประเทศชาติ
3.2 มีภ าวะผู้ นา เข้ า ใจในความ
แตกต่ า งหลากหลายทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3.3 มีค วามรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ

3. คุณลักษณะเฉพาะ
แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได้ โดยเพิ่มเติมเข้าไปในด้านวิชาการ
วิชางาน และวิชาคน ตามลักษณะความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2081/2552
เรื่องการเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 2081/2552)
เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
**********************************
โดยที่ เ ห็ น สมควรเปิ ด โอกาสให้ ค ณะ วิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาเขต ที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นรายวิชาที่สังกัดคณะ วิทยาลัยและวิทยาเขต เพิ่มเติมจากรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายวิชากลาง สังกัดสานักวิชาศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ
7 ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรให้ออกประกาศกาหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอขออนุมัติ
เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติสาหรับทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิด
รายวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 การขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะขออนุมัติเปิดสอนต้องมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ จ ะขออนุ มั ติ เ ปิ ด สอน ต้ อ งมี จุ ด เน้ น เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ มี
ลักษณะเฉพาะของคณะ ไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เปิดสอนเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย และไม่เป็นรายวิชาพื้นฐานของ
วิชาชีพ โดยควรอยู่ในกรอบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านต่างๆ ดังนี้
(1) การพัฒนาทักษะผู้นาและการบริหารในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) การพัฒนาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ โดยเน้นด้านทักษะการสื่อสารและ
ภาษา
(3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ที่จาเป็นสาหรับสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) การพัฒนาคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับสาขาการหรือวิชาชีพ ที่อยู่ในกรอบหลักการของ
วิชาศึกษาทั่วไป
3.3 คณะจะเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรีของคณะนั้นๆ ได้ คณะละไม่เกิน
3 รายวิชา รวมจานวนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 4 การขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการหรือคณะทางาน ให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
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4.2 ให้คณะเสนอเอกสารขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะเรียบร้อยแล้ว ต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งไปที่สานักวิชาศึกษาทั่วไป
เอกสารขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้
(1) บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หลักการของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
(3) เอกสารรายละเอียดของรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแบบ มคอ.3
4.3 ให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของคณะต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ 3 ของประกาศนี้ และเป็นผู้ประสานการปรับปรุงแก้ไขเอกสารกับคณะ จนมี
ความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ
4.4 ให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเอกสารการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะต่างๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 5 คณะที่ได้รับอนุมัติให้เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ต่อมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่มีการเปิดสอนรายวิชา
นั้นๆ
ข้อ 6 รายวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยที่เป็นองค์กรในกากับและวิทยาเขต
หนองคาย ต้องเป็นรายวิชาที่กาหนดตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยหรือวิทยาเขต รับผิดชอบการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน และการกากับและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสถาบันภาษา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ให้
คาแนะนาปรึกษา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยหรือวิทยาเขต ทุกสิ้น
ปีการศึกษา และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจตีความและวินิจปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

