
เร่ือง  การปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมคร้ังที่  391(11/2560)  เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นเพ่ือ
กําหนดนโยบายและการจัดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จัดทําแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
การศึกษาทั่วไป  และพัฒนาสนับสนุนให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย  และเพ่ือให้การปรับโครงสร้าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําเน้ือหาสาระในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป สําหรับ 5 วิทยาเขต นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการของแต่ละวิทยาเขตพิจารณา  โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการของแต่ละวิทยาเขตได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับสาระในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังน้ี 

วิทยาเขตหาดใหญ ่ ในคราวประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  
วิทยาเขตปัตตานี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2561 
วิทยาเขตภูเก็ต  ในคราวประชุมครั้งที่ 84(2/2561)  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งท่ี 43(1/2561)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
วิทยาเขตตรัง  ในคราวประชุมคร้ังที่ 8(1/2561) เมื่อวันที ่12 มีนาคม 2561 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

กองบริการการศึกษา /เมษายน 2561 
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การปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

หลักการและเหตุผล : 

ประวัติความเป็นมา 

การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้เริ่มดําเนินการมาเกือบ 4 

ทศวรรษ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2517 กําหนดให้ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของ “วิชา

พ้ืนฐานทั่วไป” อย่างน้อย 30 หน่วยกิต แต่จากการดําเนินงานตามประกาศดังกล่าว พบว่า ขอบเขต 

จุดมุ่ งหมาย  และลักษณะรายวิชาของกลุ่ม วิชาพ้ืนฐานทั่ วไปยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ  ดัง น้ัน 

ทบวงมหาวิทยาลัย (องค์กรในขณะน้ัน) จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ และ

กําหนดให้ใช้คําว่า “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” (ในปี พ.ศ. 2532, 2542) จนในที่สุด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ว่าด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และให้นิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ว่า  

“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน การ

ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ ประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารง

ตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี”  

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 (25 พฤษภาคม 2548) หน้า 25 ข้อ 5 ได้ระบุถึงการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “วิชา

ศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความ

ซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาน้ันได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มี

เนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนํารายวิชา

เบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” สิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาทั่วไป ก็คือ 

ความทันสมัย การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกาลเวลา และ
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จะต้องบูรณาการความรู้ระหว่างสาขาต่างๆ เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทํางาน และดําเนินชีวิตอยู่ร่วม

ในสังคม  

ปัญหาและอุปสรรค :  

ปัญหาในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (งานวิจัยของคณะกรรมการเครือข่าย 

การศึกษาทั่วไป 2552)  ซึ่งต้องเร่งดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: 

HEd) ดังต่อไปน้ี  

1)  ปัญหาเชิงนโยบายการศึกษาทั่วไป ซึ่งยังไม่มีทิศทางหรือประเด็นร่วมที่ชัดเจน และไม่สามารถ

สร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ การจัดรายวิชาและการใช้คําหลวม ๆ  

ทําให้เกิดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน  

2)  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีองค์ประกอบที่

สําคัญ 4 ด้านหลักคือ (1) ผู้สอน (2) ผู้เรียน (3) วิธีการสอน และ (4) บริบท/บรรยากาศการจัดการ

เรียนการสอน   

3)  ปัญหาการบริหารจัดการ ที่ยังขาดหน่วยงานกลางที่ทําหน้ากําหนดทิศทาง นโยบายและ

ประสานงานและเข้าใจความสําคัญของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

การปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่มุ่งให้การผลิตบัณฑิตอุดมศึกษาอยู่บนฐาน
ความเช่ือว่า กําลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกของการเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารง
ตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรหมแดน มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคม
โลก สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ 



3 
ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

3. ความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กําหนดให้
ทุกรายวิชาต้องจัดการการสอนแบบ active learning และสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 และ 
และการพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย  ใฝ่ปัญญา  และจิตสาธารณะ  (Integrity  Wisdom  Social Engagement: I-WiSe)   
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงเห็นควรให้มีการปรับเปล่ียนการจัดเน้ือหาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 1) จากเดิมที่เป็นการสอนแต่ละรายวิชาที่เป็นอิสระต่อกันมาเป็นการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องให้มากขึ้น โดยใช้แนวคิด outcome-based education 
ดังเอกสารแนบ และ 2) ใช้ศักยภาพร่วมกันระหว่างวิทยาเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และนักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามวิทยาเขต 

 

รูปแบบใหม่ของการจัดการการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป :  
1. ปรับจากการเรียนการสอนที่เน้นเน้ือหาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
    ให้กับนักศกึษา 
2. ปรับจากกการเรียนเป็นรายวิชาแยกอิสระเป็นการบูรณาการเน้ือหาสาระเพ่ือให้ได้สมรรถนะที่คาดหวัง 
    ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แสดงความเป็น PSU – System รูปแบบหน่ึง โดยการใช้ทรัพยากรบุคคล   
    ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเน้ือหาสาระที่เทียบเท่าข้ามวิทยาเขตได้ 
4. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น สามารถพัฒนาสู่การจัดการสอนแบบ Module ที่สมบูรณ์ได้ 
    ในอนาคต 
 

ประกอบด้วยสาระที่บังคับเรียน จํานวน  24  หน่วยกิต  และเลือก 6 หน่วยกิต ดังน้ี 

  สาระที่ 1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   จํานวน 4 หน่วยกิต 
 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ     จํานวน 5 หน่วยกิต 
 สาระที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการ      จํานวน 1 หน่วยกิต 
 สาระที่ 4  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล   จํานวน 4 หน่วยกิต  
 สาระที่ 5    การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จํานวน 4 หน่วยกิต 
 สาระที่ 6  ภาษาและการสื่อสาร    จํานวน 4 หน่วยกิต 
  สาระที่ 7  สุนทรียศาสตร์และกีฬา     จํานวน 2 หน่วยกิต 
 
 
 
 



4 
การดําเนินงาน 

1. โครงการจัดต้ัง “ศูนย์ศึกษาทั่วไป” ภายใต้กํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา โดยมอบให้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดูแล เพ่ือกําหนดนโยบาย ทําความเข้าใจร่วมกัน กําหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ประสานงานและประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการเชิงนโยบายประกอบด้วยผู้บริหารที่ดูแลงานวิชาการจากทุกวิทยาเขต เพ่ือร่วม
กําหนดนโยบาย และแนวทางการปรับปรุง 

3. กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินงานด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับวิทยาเขต    เพ่ือวางแผนและ
บริหารจัดการให้การดําเนินการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. ทําความเข้าใจถึงนโยบาย แนวคิด เหตุผลและความจําเป็น และแนวทางการปรับปรุง กับผู้บริหาร
วิชาการ คณะ และผู้รับผิดชอบสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทุกวิทยาเขต ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน 2560 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือออกแบบเน้ือหาในแต่ละสาระที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
นําเสนอ วิพากษ์ร่วมกันกับผู้รบัผิดชอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทุกวิทยาเขต ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 
กําหนดใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีปรับปรุงใหม่ : กําหนดใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 



5 
ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับองค์ประกอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ อัตลักษณ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
 

LO (สกอ.) 
อัตลักษณ์ ม.อ. 

(I-WiSe) 
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ (ม.อ.) 

ELOs 
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

3R 8C 2L 

คุณธรรม จริยธรรม 
Integrity  

ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
1. สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  

C1: Critical thinking and problem solving 
C4: Cross-cultural understanding 

2. มีวินัยและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง C1: Critical thinking and problem solving 
ความรู้ 

Wisdom ใฝ่ปัญญา 

3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล  C1: Critical thinking and problem solving 
ทักษะทางปัญญา 
 
 
 

4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม  
 

C1: Critical thinking and problem solving 
C2: Creativity and innovation 
C8: Change 

5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างอาชีพ  C7: Career and learning self-reliance 

ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

Social engagement 
จิตสาธารณะ 

6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

C1: Critical thinking and problem solving 
C3: Collaboration, teamwork 
C8: Change 

 
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ในฐานะพลเมืองที่ดี 

C3: Collaboration, teamwork 
C4: Cross-cultural understanding 
L2: Leadership 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Wisdom ใฝ่ปัญญา 

8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  
C6: Computing 
R3: Arithmetic 

9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

C6: Computing  
L1: Learning 

10. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

C5: Communication, information, and media 
literacy 

R1: Reading 
R2: Writing  

 

 

 



6 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

สาระ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1. วิเคราะห์หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ได้อย่างถูกต้อง 

2. เรียนรู้และวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชน/พื้นที่แหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนและร่วมแก้ปัญหากับชุมชน/ แหล่งเรียนรู้โดยนําหลักการทรงงานไปใช้การแก้ปัญหา 
4. นําแนวคิดการช่วยเหลือเบื้องต้นทางสุขภาพไปใช้ในการดูแลตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
5. แสดงถึงภาวะผู้นําในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 1. วิเคราะห์และเข้าใจตนเองได้ 
2. เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และพร้อมปรับตนเพื่อการให้ 
3. ตระหนักในกฎ ระเบียบ ของสังคม และมีวินัยในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
5. ทํางาน และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสื่อสารได้เหมาะสมในองค์กร/ สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การเป็นผู้ประกอบการ 1. อธิบายแนวคิด/หลักการเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการ 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 1. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน/อนาคตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและเลือกใช้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 1. วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
2. คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ คิดเชิงสังเคราะห์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล  
3. คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นประโยชน์ของสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภาษาและการสื่อสาร 1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษต่อการดําเนินชีวิตและการทํางานในปัจจุบัน 

สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1. ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะหรือสุนทรียในชีวิต 
2. เสริมสร้างสุขภาพ เคารพในกติกาและมีน้ําใจนักกีฬา 

 

 

 

 



7 
ตัวอย่าง สาระที่เปิดสอน 

 
1. สาระที่บังคับเรียน 24-28 หน่วยกิต จาก 7 สาระ 

 

สาระ 
สาระที่เปิดสอน 

หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง 
ศาสตร์พระราชา  
และประโยชน์เพื่อน
มนุษย์ 
(4 หน่วยกิต) 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (จัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาทั่วไป มูลนิธิรากแก้ว และคณะ/วิทยาเขต) 
001-103 การช่วยชีวิตพื้นฐาน 
001-104 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
  

993-172 จิตสาธารณะในภาวะ
วิกฤต 
117-113 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น 
980-023 ม.อ.อาสา 
  

935-004 รู้รอด ปลอดภัย 
935-005 ตามรอยศาสตร์พระราชา  
  

942-143 การช่วยชีวิตพื้นฐาน 
942-144 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
    

  
ความเป็นพลเมืองและ 
ชีวิตที่สันติ 
(5 หน่วยกิต) 

001-105 ชีวิตที่ดี           (จัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาทั่วไป สถาบันสันติศึกษา และคณะ/วิทยาเขต) 
117-114 คิด-ทํา-นําสุข 
001-106 จิตวิวัฒน์  
895-100 พลเมืองที่ดี 
 

 xxx-xxx จิตวิวัฒน์  (เรียน
ร่วมกับวข.หาดใหญ่) 
196-102 ความเป็นพลเมือง 

980-021 จิตอาสา ประชาสังคม 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 

xxx-xxx จิตวิวัฒน์  (เรียน
ร่วมกับวข.หาดใหญ่) 
935-006 ทักษะชีวิตสําหรับความ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

xxx-xxx จิตวิวัฒน์  (เรียน
ร่วมกับวข.หาดใหญ่)  
942-101 ความเป็นพลเมืองโลก 

การเป็นผู้ประกอบการ  
(1 หน่วยกิต) 

001-107 เส้นทางธุรกิจ  (จัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาทั่วไป และสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา) 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
และการรู้ดิจิทัล * 
(4 หน่วยกิต)  
 
 
 
 
 
 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้  
 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา   
142-121 โลกแห่งอนาคต 
 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้  
 
724-106 เกาะติดกระแส
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่  
724-107 การบริโภคสีเขียว 
299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้  
 
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม 
969-041 ฉลาดซื้อฉลาดใช้  
 
 
 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้   
 
935-009 วิทยาการสมัยใหม่ 
และโลก   
 
 
 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 
หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้  
 
947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
942-304 ชีวิตคือการเดินทาง 



8 

สาระ 
สาระที่เปิดสอน 

หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง 
 
 
 
 

การรู้ดิจิทัล  
จํานวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จากสาระต่อไปนี้ 
 
จะเพิ่มรายวิชาภายหลัง 

การรู้ดิจิทัล  
จํานวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จากสาระต่อไปนี้ 
 
จะเพิ่มรายวิชาภายหลัง 

การรู้ดิจิทัล  
จํานวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จากสาระต่อไปนี้ 
 
จะเพิ่มรายวิชาภายหลัง 

การรู้ดิจิทัล  
จํานวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จากสาระต่อไปนี้ 
 
** 935-010 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การรู้ดิจิทัล  
จํานวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จากสาระต่อไปนี้ 
 
จะเพิ่มรายวิชาภายหลัง 

การคิดเชิงระบบ  
การคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข  * 
 (4 หน่วยกิต) 

การคิดเชิงระบบ จํานวน  
2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้ 
 
315-202 ใช้หัวคิด  
895-105 การคิดกับพฤติกรรม
พยากรณ์ 
895-106 การคิดเพื่อสร้างสุข 
142-124 Creative Problem 
Solving 
 

การคิดเชิงระบบ จํานวน  
2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้ 
 
747-102 ข้อมูลนี้มีคําตอบ 
262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต 
117-115 การคิดและการตัดสินใจ 

การคิดเชิงระบบ จํานวน  
2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้ 
 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 

การคิดเชิงระบบ จํานวน  
2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้ 
 
จะเพิ่มรายวิชาภายหลัง 
 
 

การคิดเชิงระบบ จํานวน  
2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระ
ต่อไปนี้ 
 
942-150 การคิดเชิงออกแบบ 
  

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
จํานวน 2 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 
322-100 คํานวณศิลป์   
895-208 การคดิและการใช้เหตุผล 
142-129 Organic Thinking 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
จํานวน 2 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 
746-103 ฟินแมท 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
จํานวน 2 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 
969-061 การแก้ปัญหาเชิงระบบ 
969-062 เติบโตด้วยความคิด  
805-061 คิดเป็น 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
จํานวน 2 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 
935-011 คิดเป็น คิดสนุก 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
จํานวน 2 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 
947-216 ชีวิตกับการคํานวณ 
942-151 การคิดเชิงตรรกะ 
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สาระ 
สาระที่เปิดสอน 

หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง 
ภาษาและการสื่อสาร 
(4-8 หน่วยกิต) 

4 หน่วยกิต 
กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 
ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
890-100 สรรสาระภาษาอังกฤษ  
890-101 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
890-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติการ 
890-103 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 
890-104 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
142-118  Academic English: 
Listening and Speaking 
142-119  Academic English: 
Reading and Writing 
142-215 Public Speaking 
142-117 Advanced Writing 
 

6 หน่วยกิต 
 
417-101 ไฮ-อิงลิช 
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 
 
และเลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
อีก 2 หน่วยกิต 
 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 
411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0  

4 หน่วยกิต 
 
805-071 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
805-072 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
  

8 หน่วยกิต 
 
935-012 การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 
935-013 การอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
935-014 การสือ่สารด้วย
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 
935-015 ภาษาไทยและการ
สื่อสาร     

4 หน่วยกิต 
 
941-160 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
941-161 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

  
สุนทรียศาสตร์ 
และกีฬา * 
(2 หน่วยกิต) 

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
อย่างละ 1 หน่วยกิต 
 
340-162 สุนทรียศาสตร์การ
ถ่ายภาพ 
895-120 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
895-235 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
895-423 จังหวะจะเพลง  
142-234 Life is beautiful 
142-135 Paper Craft 
142-136 Sculpture 
 

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
อย่างละ 1 หน่วยกิต 
 
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 
277-104 การ์ตูนหรรษา 
411-103 สีสันบนัเทิงคดี 
ฯลฯ 

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
อย่างละ 1 หน่วยกิต 
 
810-091 ศิลปะไทย 
810-092 วัฒนธรรมไทย 
969-091 แป้นพิมพ์หรรษา 
969-092 อี-สปอร์ต 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
 ฯลฯ 

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
อย่างละ 1 หน่วยกิต 
 
935-016 ชีวิตงดงาม 
935-017 ศิลปะแห่งชีวิต 
935-018 กีฬาเพื่อสุขภาพ  
935-019 เกมและกิจกรรม
นันทนาการ 
ฯลฯ 

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
อย่างละ 1 หน่วยกิต 
  
942-115  สุนทรียภาพของการ
ดําเนินชีวิต 
996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์ 
942-221 พลศึกษาและนันทนาการ 
ฯลฯ 
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สาระ 
สาระที่เปิดสอน 

หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง 

 

142-137 Everyone can draw 
142-138 The Sound of Musics 
142-139 Through The World of 
Art 
142-237 The Designers and 
Their Black Attires     

 ฯลฯ      
      

 

* เปิดสอนในคณะต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

** 935-010 เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทบทวนปรับปรุงชื่อและเนื้อหาสาระอีกครั้งให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

2. เลือก 2-6 หน่วยกิต  เลือกเรียนจากสาระที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต ต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


