คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง
กระบวนการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย
นางสาวนวรัตน์ กาลังเลิศ
นักวิชาการศึกษา

สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559
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คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง กระบวนการขอเปิ ด รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของคณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมเนื้อหาหลักเกณฑ์ วิธีการการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะได้ ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน อีกทั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถใช้อ้างอิงการทางาน และ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ ป ฏิ บั ติง าน ผู้ เ กี่ย วข้ องและผู้ ส นใจ ให้ ไ ด้รั บความรู้ ความเข้า ใจและสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
นวรัตน์ กาลังเลิศ
นักวิชาการศึกษา
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1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม คู่มือการปฏิบัติงานมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการบั นทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับนโยบายและ
วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน การขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จะทาให้ ผู้ที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาต่าง ๆ ตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดทาการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 ตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี กาหนดให้หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ปี พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเริ่มเปิดทา
การสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2554
ต่อมาได้ทาการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558 ในปีการศึกษา 2559 โดยที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 กาหนดให้มีทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือก ซึ่งวิชาเลือกนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นควรเปิดโอกาสให้ คณะ วิทยาลัย และ
วิทยาเขต ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเปิดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้เป็นรายวิชาที่สังกัดคณะ วิทยาลัยและวิทยาเขต คณะละไม่เกิน 3 รายวิชา รวมจานวนไม่เกิน
9 หน่วยกิต เพิ่มเติมจากรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายวิชากลาง สังกัดสานักวิชา
ศึกษาทั่วไปและสถาบันภาษา โดยการเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน และ
วิธีการเสนอขออนุมัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552) เรื่อง การ
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้สานักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการ
ขออนุ มัติเปิ ดรายวิช าศึกษาทั่ว ไปของคณะต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดตามประกาศ และเป็น
ผู้ประสานการปรับปรุงแก้ไขเอกสารกับคณะ จนมีความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม ผู้เขียนในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
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2) เป็นการแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีแนวทาง วิธีการ ในการปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) เพื่อใช้เป็ น การศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อให้นักวิชาการศึกษาในระดับคณะ/หน่วยงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการขอเปิดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2) เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะ มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น รวมถึง ระเบียบ หลั กเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานด้านการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คาจากัดความเบื้องต้น
มหาวิทยาลัย
ประกาศ

หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาศึกษาทั่วไป

หมายถึง

คณะ

หมายถึง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552)
เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยสานัก
วิชาศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต ที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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6. Work Flow กระบวนงาน
ขั้นตอนกระบวนงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน/ระยะเวลา
คณะจัดทาข้อมูลรายวิชาที่จะขอเปิดเป็น
วิชาศึกษาทั่วไปตามแบบ มคอ.3

คณะจัดทาข้อมูลรายวิชา
ที่จะขอเปิดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
ตามแบบ มคอ.3

แก้ไข

เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

อนุมตั ิ
พิจารณาตรวจสอบเอกสาร
การขออนุมตั ิเปิดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

ไม่อนุมัติ

แก้ไข

ไม่ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชา คณะ
ศึกษาทั่วไปของคณะ ส่งมายังสานักวิชา
ศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบเอกสารการเสนอขออนุมัติเปิด สานักวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
-เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดาเนินการต่อ
-เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ส่งกลับคณะ
/1 วัน

ครบถ้วน

แก้ไข

เสนอคณะกรรมการ
อานวยการสานักวิชาศึกษา
ทั่วไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมตั ิ

แก้ไข

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ

ไม่อนุมัติ

เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการสานัก
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะเสนอขอเปิด ให้
เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไปและเสนอให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ ดาเนินการต่อ
ไม่เห็นชอบ ส่งกลับคณะเพื่อแก้ไข
/นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ ดาเนินการต่อ
ไม่เห็นชอบ ส่งกลับคณะเพื่อแก้ไข

สานักวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อได้รับอนุมัตสิ ่งให้คณะนาไปบรรจุใน
หลักสูตรของคณะ

คณะ

สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

อนุมตั ิ

สิ้นสุด
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7. หลักเกณฑ์วิธีการการปฏิบัติงาน
รายวิชาศึกษาทั่ว ไปที่จ ะขออนุมัติเ ปิดสอนต้องมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่สอดคล้ องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีลักษณะเฉพาะของคณะ ไม่
ซ้าซ้อนกับ รายวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นรายวิช ากลางของมหาวิทยาลัย และไม่เป็นรายวิชาพิ้นฐานของ
วิชาชีพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ใส่ ใจต่อความเปลี่ย นแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีค วามรอบรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการ ทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นรากฐานและประเด็นสาคัญของความรู้ที่มีผลต่อ
การศึกษา การเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (วิชาการ)
2) เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมี ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการทางาน การใช้ชีวิตใน
สังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ และทักษะการทางานกับผู้อื่น (วิชางาน)
3) เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ อื่ น และต่ อ สั ง คม
ประกอบด้วยความมีวินัย ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ การมีภาวะผู้นา เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรม และมีม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี และการมี จิ ตส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามรั ก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ (วิชาคน)
โครงสร้ า งหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) รายวิช าในกลุ่ มวิ 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 เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจาวันและเครื่องมือสื่อสารในการ
แสวงหาความรู้ต่อไป
2) รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้รู้จัก
และเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และซาบซึ้งใน
วัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ รวมทั้ง
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม
3) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ เข้าใจใน
ความหมายและความสาคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตและความคิดของมนุษย์รวมทั้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต รู้จักใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้า และการ ประยุกต์ใช้งาน อันจะมีผลต่อการดารงชีวิตประจาวันของ
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มนุษย์ ตระหนักในความสาคัญของทรัพยากร ธรรมชาติ และรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากการจั ด กลุ่ ม วิ ช าเป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า ดั ง กล่ า วแล้ ว ส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้จัดกลุ่มวิชาตามคุณลักษณะรายวิชาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Freshman Education (FE) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาใหม่ให้
มีความพร้อมและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ การ
ประเมินวิเคราะห์ นาเสนอทางวิชาการ รวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
กลุ่มที่ 2 Education for Creativity (EC) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้ อ มและทั ก ษะในการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ แ ละสร้ า งสรรค์ น าสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มที่ 3 Liberal Arts Education (LA) เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมและทักษะในการอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมและวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ในการทางาน และการดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
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

จากโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
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1) กลุ่มวิชาภาษาลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียนเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาที่มีคุณลัก ษณะครบทุกกลุ่ม
คุณลักษณะรายวิชา (FE, LA, EC) หรือลงทะเบียนเรียนรวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ คณะวิชาเปิดสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
เฉพาะของคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2081/2552) รวมไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ตารางมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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
- ประเมินพฤติกรรมการ
ส่งงานตรงเวลา
ส่งงาน โดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมการส่งงาน
1.2 มีความ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับผิดชอบ - ประเมินคุณภาพของงานที่
รับผิดชอบ
ได้แก่ รับผิดชอบทางานที่ได้
โดยใช้การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
มอบหมายที่สะท้อนถึง
ต่อตนเองและ รับมอบหมาย
กรณีศึกษา
ความทุ่มเทเอาใจใส่
สังคม
- มอบหมายงานให้ทาในรูปแบบของ
โครงงาน รายงาน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับผิดชอบ - ประเมินคุณภาพของ
ได้แก่ การให้บริการและรับใช้
โดยใช้การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
โครงงาน งานบริการ/การ
ชุมชน/สังคมในฐานะสมาชิก
กรณีศึกษา
รับใช้สังคม ที่สะท้อนถึง
ของชุมชน/สังคม
- มอบหมายงานให้ทาในรูปแบบของ
ความทุ่มเทเอาใจใส่
โครงงาน งานบริการ/การรับใช้สังคม
1.3 มีความ
- ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ - การทาข้อตกลง
- ประเมินพฤติกรรมการทา
ซื่อสัตย์ต่อ
การทาตามข้อตกลงหรือ
- สร้างความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่
ตนเองและ
สัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเอง
ได้แก่ การทาตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ ให้ไว้ต่อตนเอง
สังคม
ไว้ต่อตนเอง โดยใช้การสอนสอดแทรก
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
- ความซื่อสัตย์ต่อสังคม ได้แก่ - การทาข้อตกลง
- ประเมินพฤติกรรมการทา
การทาตามข้อตกลงหรือ
- สร้างความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อสังคม/ ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่
สัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคม/ชุมชน/
ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน ได้แก่ การทาตาม
ให้ไว้ต่อสังคม/ชุมชน/
เพื่อนร่วมงาน
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคม/
เพื่อนร่วมงาน
ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
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2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 สามารถ
แสดงออกถึง
ความรู้และความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองใน
สังคม
ประชาธิปไตยกับ
วิถีชีวิตชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งมีความรู้ใน
หลักการเป็นผู้นา
ที่ดีในการบริหาร
จัดการ
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 มีความรู้ใน
หลักการทฤษฏี
ของศาสตร์
เกี่ยวกับพลังงาน
สิ่งแวดล้อม การ
เป็นผู้
ประกอบการ
ตลอดจนเรียนรู้
หลักการพัฒนา
แนวคิดเชิง
สร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้
แก้ไขปัญหาหรือ
ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

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
- แต่ละกลุม่ นาเสนอผลการจัดทา
แก้ปัญหา และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โครงงาน
เป็นต้น มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
- 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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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
- ประเมินการคิด
วิเคราะห์/แยกแยะ
ประเด็นของผู้เรียน

- ประเมินการประเมิน/
วางแผน/ออกแบบ
การดาเนินงาน/การ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ของผู้เรียน

- ประเมินผลงานที่
สร้างสรรค์

- ประเมินการแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
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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

4.5 มีจิตอาสาและ
เสียสละ

วิธีการสอน
การประเมินผล
- กาหนดสถานการณ์ปญ
ั หาที่
- ประเมินพฤติกรรม
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
การเป็นผู้นา
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาสถานการณ์
ปัญหาทีก่ าหนดให้
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- ประเมินพฤติกรรม
- ผู้เรียนกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่
การทางานร่วมกับ
พบในชุมชน
ผู้อื่น
- ให้ผู้เรียนวางแผนการแก้ปัญหา
- ดาเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล
- อภิปรายและสรุปร่วมกัน
- ผู้เรียนกาหนดประเด็นทีต่ ้องพัฒนา - ประเมินการพัฒนา
ตนเองและเก็บในแฟ้มสะสมงาน
ตนเองในแต่ละ
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการ
ด้านของผู้เรียน
พัฒนาตนเองของผู้เรียน โดยใช้การ
สอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
- ประเมินความรัก/
รัก/ เอื้ออาทรต่อสังคม/ชุมชนของ
เอื้ออาทรต่อสังคม
ผู้เรียน โดยใช้การสอนสอดแทรก
และสถาบันของ
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
ผู้เรียน
- มอบหมายงานให้ทาในห้องเรียนและ
ในชุมชน/สังคม

- มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสถาบัน
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
- ประเมินความรัก/
ได้แก่ การทาความดีเพื่อสถาบัน การ รัก/ เอื้ออาทรต่อสถาบันของผู้เรียน เอื้ออาทรต่อสังคม
ยกย่องและปกป้องสถาบัน
โดยใช้การสอนสอดแทรก
และสถาบันของ
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
ผู้เรียน
- มอบหมายงานให้ทา และนาเสนอ
- มีจิตอาสาและเสียสละซึ่งแสดงออก - สร้างความตระหนักเกี่ยวกับจิตอาสา - ประเมินความมี
ให้เห็นได้ในห้องเรียน ในกลุ่มเพือ่ น
และ
จิตอาสาและ
และในชุมชน/สังคม
เสียสละของผู้เรียน
เสียสละ
- การสอนสอดแทรก ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้ทา และนาเสนอ
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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
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พูด
ในชีวิตประจาวันได้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิต
ประจาวัน

- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผ้เู รียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- นาเสนอและสรุปการแก้ปัญหาร่วมกัน
- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
- นาเสนอและสรุปการแก้ปัญหาร่วมกัน
- สามารถใช้กระบวนการทาง - กาหนดประเด็นปัญหาชีวิตประจาวัน
สถิติ/วิจัยในการวิเคราะห์
ให้กับผู้เรียน
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน - ให้ผู้เรียนแก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการ
ทางสถิติ/วิจัย
- การนาเสนอและสรุปการแก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน
5.3 สามารถใช้
- สามารถใช้เทคโนโลยี
- กาหนดประเด็นปัญหาให้กับผู้เรียน
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สารสนเทศใน
เสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้
การเสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้ในการ
การแสวงหา
แก้ปัญหา
ความรู้ การ
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
- สามารถใช้เทคโนโลยี
ประมวลความรู้ สารสนเทศในการบันทึก/
การบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลความรู้
และการสื่อสาร วิเคราะห์/ประมวลความรู้
ในการแก้ปัญหา
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
- สามารถใช้เทคโนโลยี
การนาเสนอ/สื่อสาร การแก้ปัญหา
สารสนเทศในการนาเสนอ/
ั หาร่วมกัน
สื่อสารโดยวิธีต่างๆ ได้อย่าง - สรุปการแก้ปญ
เหมาะสม

การประเมินผล
- ประเมินความสามารถ
เขียน อ่าน พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้
กระบวนการทางสถิต/ิ วิจัย
ในการวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เสาะแสวงหา/สืบค้น
ความรู้
- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบันทึก/
วิเคราะห์/ประมวลความรู้
- ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นาเสนอ/สื่อสาร

14
ตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 4.4 4.5 5.1

5.2

5.3



























































































































































































































หมายเหตุ
1.1 หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
2.1 หมายถึง มีความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 หมายถึง มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ
ในการแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิต
3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
3.3 หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและการทางานได้


























































































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/วิจัยในการวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
5.3 หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้
และการสื่อสาร

8. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
1) คณะดาเนินการเสนอเอกสารขออนุมัติเปิดรายวิ ชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะเรียบร้อยแล้วต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งไปที่สานักวิชาศึกษาทั่วไป
2) สานักวิชาศึกษาทั่วไปทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการขออนุมัติเปิดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ และเป็นผู้ประสานการ
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกับคณะ จนมีความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
3) สานักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอรายละเอียดการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
4) สานักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอรายละเอียดการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะที่
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ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป ให้สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
5) สานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
6) สานักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งผลการพิจารณามายังสานักวิชาศึกษาทั่วไป
7) สานักวิชาศึกษาทั่วไปแจ้งผลการพิจารณาให้คณะรับทราบ/ดาเนินการต่อไป
9. แนวทางการปฏิบัติงานและข้อควรระวัง
การขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มีแนวทางการปฏิบัติงานและข้ อควรระวัง
ดังนี้
1) การตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ต้องให้
ครบถ้วนถูกต้อง อาทิ บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาคณะเรียบร้อยแล้ว หลักการของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ และ
เอกสาร มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ พร้อมด้วยแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
2) ตรวจสอบเนื้อหาในเอกสาร มคอ.3 เบื้องต้น ที่จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เปิดสอนเป็น
รายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
3) ตรวจสอบจานวนรายวิชา คณะละไม่เกิน 3 รายวิชา รวมจานวนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
4) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป โดยบันทึก ข้อคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแจ้งคณะทราบและดาเนินการแก้ไขเอกสาร (ถ้ามี)
5) ต้องทราบกาหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งคณะ
ทราบ ในการกาหนดวัน แก้ไขเอกสารและส่งกลับคืน ให้ทันต่อวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
6) เมื่ อ ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการแจ้ ง มติ ห รื อ ข้ อ คิ ด เห็ น เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องรีบแจ้งคณะเพื่อดาเนินการแก้ไขเอกสาร และส่ง
เอกสารการแก้ไขให้ทันตามกาหนด
10. ปัญหาและอุปสรรค
จากการดาเนินงานการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ปัญหาที่พบ ดังนี้
1) ไม่มีเอกสารหลักการของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
2) ไม่มีแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
3) รายวิชาที่ขออนุมัติเปิดมีเนื้อหาสาระซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เปิดสอนเป็นรายวิชากลางของ
มหาวิทยาลัย
4) การแก้ไขเนื้อหาสาระในเอกสารไม่เป็นไปตามมติข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย
5) การส่งกลับคืนเอกสารที่แก้ไขล่าช้า ไม่เป็นไปตามวันที่กาหนด
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11. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
จากปัญหาอุปสรรคข้างต้น มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1) ประชุมชี้แจงและประชาสั มพันธ์ เพื่อให้ รับรู้แนวทางปฏิบัติการขออนุมั ติเปิดรายวิช า
ศึกษาทั่วไปของคณะ
2) จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน/ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานและปรับปรุงงาน
การปฏิบัติงานการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
2) ควรเสริมสร้างและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
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