รายวิชาเพิ่มเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555
(ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556)
กลุม สังคมศาสตร
02999147* ไทยในพลวัตอาเซียน
3(3-0-6)
01394101* วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน
3(3-0-6)
01459102* จิตวิทยากับความหลาหกหลายของมนุษย 3(3-0-6)

กลุมสังคมศาสตร

วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง
เปดใหม 3 มิ.ย.56
เปดใหม 1 ก.ค.56
เปดใหม 1 ก.ค.56

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี

วช.มก. 1-1

คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1.

2.

3.
4.
5.

รหัสวิชา
01350101
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Ways of Life and Culture in ASEAN
รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร ............................ สาขาวิชา ..............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา ...............................
วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
สังคมและวัฒนธรรมเปนหนึ่งในสามเสาหลักสําคัญของการเปดประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลอยาง
สมบูรณในป พ.ศ. 2558 และมีจุดมุงหมายเพื่อลดชองวางทางวัฒนธรรมของประชาชนในอาเซียน กอใหเกิดความ
มั่นคงทางการเมืองการปกครองและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอาเซียนอยางแทจริง นอกจากนี้ ผลกระทบจาก
การเปดเสรีการคาและการบริการในภูมิภาคอาเซียน ยังกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเสรี และมีแนวโนมการ
แขงขันดานแรงงานที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น นิสิตจึงตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากวิธีชีวิตและการ
ทํางานของประชาชนในอาเซียนอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมการทํางานในอนาคตไดอยาง
เหมาะสม
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
วิถีชีวิต ศิ ลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน การเรียนรูประสบการณชีวิต
และการทํางานในอาเซียนทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Lifestyle, art and culture, and indigenous knowledge in ASEAN countries, learning
and experiencing lives and working in multi-culturally diverse in ASEAN.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
กลุมสังคมศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร
 ความรับผิดชอบหลัก

วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมในอาเซียน

2.ดานความรู

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

01394101

 ความรับผิดชอบรอง

1

2





3

3.ดานทักษะ
ทางปญญา

5.ดานทักษะ
4.ดานทักษะ
การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การ
บุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

































1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม
อาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

1

2

3





2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

กลุมสังคมศาสตร
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร วิทยาเขตบางเขน

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

01459102
จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย
Psychology and Human Diversity

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน

ไมมี

4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ไมมี

5. วันที่จัดทํารายวิชา

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
กระแสของสังคมที่เปลีย่ นแปลงในทุกระดับ มีสวนเพิม่ ความหลากหลายในสังคม หนึ่งในนั้นคือความ
หลากหลายของมนุษย การทําความเขาใจและสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะทําให
บุคคลสามารถดําเนินชีวิตของตนเองดวยความผาสุก
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจความหลากหลายของมนุษยในดานชาติพันธุ
วัฒนธรรมและทัศนคติ เพื่อความผาสุกในชีวิต
Application of psychological concepts and theories for understanding human diversity in
ethnic, culture and attitude to enhances human well – being.

ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
กลุมสังคมศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร
 ความรับผิดชอบหลัก
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6
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2

3

4

5

6

1
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5.ดานทักษะ
4.ดานทักษะ
การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การ
บุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3

































3.ดานทักษะ
ทางปญญา

2.ดานความรู

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย

 ความรับผิดชอบรอง

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม
อาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม









2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวี ิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูรวมกันในสังคม
2.5 มีความรูแ ละความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูน าํ และผูต าม
4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
4.4 มีทกั ษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

กลุมสังคมศาสตร

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม
ระดับปริญญาตรี
โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน

วช.มก. 1-1

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1. รหัสวิชา
02999147
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ไทยในพลวัตอาเซียน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
The Thai in ASEAN Dynamics
2. รายวิชาที่ขอเปดอยูใ นหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา
การเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางสังคม วิถีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจการเมือง
การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความพรอมตอการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร องค
ความรู เทคโนโลยี แรงงาน ตลอดจนวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดสภาวะของการแขงขัน การแลกเปลี่ยนและความรวมมือ
ในทุกมิติของการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการเตรียมความพรอม
ใหแกเยาวชนไทยเมื่อมีการเปลี่ยนผานประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) บริบทของกลุมประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน การเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
Basic knowledge of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Contexts of
ASEAN country members. Changes and impacts on society, culture, economic, politics,
government, education, natural resources and environment of Thailand in ASEAN community.
Preparation of Thailand toward ASEAN community. Thai higher education institutions and
readiness to enter ASEAN community.
ที่ประชุมคณบดี อนุมัติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556
กลุมสังคมศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
 ความรับผิดชอบหลัก
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4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3

































1.ดานคุณธรรมจริยธรรม

รหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน

 ความรับผิดชอบรอง
3.ดานทักษะ
ทางปญญา

2.ดานความรู

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ซือ่ สัตยสจุ ริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม
1.3 มีความเสียสละและเปนแบบอยางทีด่ ี
1.4 ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถจัดการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของ
ประชาคมอาเซียน
1.6 ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค
3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
3.3 ประยุกตและปฏิบตั ิตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม





5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร
1

2

3







2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตเพือ่ การดํารงตนในสังคม
2.2 มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความงามทางศิลปะ
2.4 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพือ่ การอยูร วมกันในสังคม
2.5 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการสือ่ สาร
2.6 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการเสริมสรางสุขภาพกายและใจ

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน
4.2 มีภาวะผูนาํ และผูตาม
4.3 ใฝรแู ละมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
4.4 มีทักษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติทเี่ กีย่ วของไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรปู แบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ ตกตางกันได

กลุมสังคมศาสตร

