
กลุมสังคมศาสตร 

รายวิชาเพ่ิมเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555  
(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2556) 

 

กลุมสงัคมศาสตร วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง 

02999147* ไทยในพลวัตอาเซียน                            3(3-0-6) เปดใหม 3 มิ.ย.56 

01394101* วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน              3(3-0-6) เปดใหม 1 ก.ค.56 

01459102* จิตวิทยากับความหลาหกหลายของมนุษย    3(3-0-6) เปดใหม 1 ก.ค.56 



กลุมสังคมศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

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

1. รหัสวิชา  01350101               3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Ways of Life and Culture in ASEAN 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 

  (    )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร ............................ สาขาวิชา  .............................. 

    (    )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลกัสูตร ............................ สาขาวิชา  ............................... 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

สังคมและวัฒนธรรมเปนหนึ่งในสามเสาหลักสําคัญของการเปดประชาคมอาเซียนซ่ึงจะมีผลอยาง

สมบูรณในป พ.ศ. 2558 และมีจุดมุงหมายเพ่ือลดชองวางทางวัฒนธรรมของประชาชนในอาเซียน กอใหเกิดความ

ม่ันคงทางการเมืองการปกครองและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอาเซียนอยางแทจริง นอกจากนี้ ผลกระทบจาก

การเปดเสรีการคาและการบริการในภูมิภาคอาเซียน ยังกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเสรี และมีแนวโนมการ

แขงขันดานแรงงานท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน นิสิตจึงตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมจากวิธีชีวิตและการ

ทํางานของประชาชนในอาเซียนอยางลึกซ้ึง เพ่ือใหสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมการทํางานในอนาคตไดอยาง

เหมาะสม   

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  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. 

 

 ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  2556 
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กลุมสังคมศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ

การวิเคราะห

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

01394101 วิถชีีวติและวัฒนธรรมในอาเซียน                       

 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจิตสํานึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ด ี

1.4  ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม

อาเซยีน 

1.6 ตระหนกัถึงความสําคัญของธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวีิตและการดําเนินชวีิตเพ่ือการดาํรงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร ในชีวิตประจําวนั 

2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มคีวามรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการส่ือสาร 

2.6 มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทกัษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มภีาวะผูนาํและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 มีทกัษะในการบริหารจดัการขามวฒันธรรม 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถติิที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ตกตางกนัได 

 



กลุมสังคมศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชาจติวิทยา คณะสังคมศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

               

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

1. รหัสวิชา   01459102              3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Psychology and Human Diversity 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

  (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  กระแสของสังคมที่เปลีย่นแปลงในทุกระดับมีสวนเพิม่ความหลากหลายในสังคม หนึ่งในนั้นคือความ

หลากหลายของมนุษย การทําความเขาใจและสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้จะทําให

บุคคลสามารถดําเนินชีวิตของตนเองดวยความผาสุก 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจความหลากหลายของมนุษยในดานชาติพันธุ

วัฒนธรรมและทัศนคติ เพ่ือความผาสุกในชีวิต 

  Application of psychological concepts and theories for understanding human diversity in 

ethnic, culture and attitude to enhances human well – being. 
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ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  2556 



กลุมสังคมศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ

การวิเคราะห

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย                       

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจิตสํานึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ด ี

1.4  ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของประชาคม

อาเซยีน 

1.6 ตระหนกัถึงความสําคัญของธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชวีิตและการดําเนินชวีิตเพ่ือการดาํรงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร ในชีวิตประจําวนั 

2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มคีวามรูและความสามารถในการใชภาษาและศิลปะในการส่ือสาร 

2.6 มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทกัษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มภีาวะผูนาํและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 มีทกัษะในการบริหารจดัการขามวัฒนธรรม 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถติิที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอขอมลูสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับกลุมบุคคลทีแ่ตกตางกนัได 



กลุมสังคมศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

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

1. รหัสวิชา   02999147              3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ไทยในพลวัตอาเซียน 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  The Thai in ASEAN Dynamics 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปรญิญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสงัคมศาสตร 

 (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

  (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางสังคม วิถีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจการเมือง 

การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความพรอมตอการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร องค

ความรู เทคโนโลย ีแรงงาน ตลอดจนวัฒนธรรม ซ่ึงทําใหเกิดสภาวะของการแขงขัน การแลกเปลี่ยนและความรวมมือ

ในทุกมิติของการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการเตรียมความพรอม

ใหแกเยาวชนไทยเม่ือมีการเปลี่ยนผานประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (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. 

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 



กลุมสังคมศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  ความรับผดิชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3  1 2 3 

02999147 ไทยในพลวัตอาเซยีน                       

 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจติสํานึกและตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 

1.2  มีระเบียบวนัิย ความรบัผดิชอบ ซือ่สัตยสุจรติ และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางท่ีดี 

1.4  ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1.5 มีความภาคภูมใิจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของ

ประชาคมอาเซียน 

1.6 ตระหนักถึงความสําคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีจติสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ มนุษย วถีิชวีติและการดําเนินชวีติเพือ่การดํารงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร ในชวีติประจาํวัน 

2.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความงามทางศลิปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง เพือ่การอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาและศลิปะในการส่ือสาร 

2.6 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคดิ วเิคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวจิารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครวัและสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทักษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มีภาวะผูนําและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรบัผดิชอบในการเรยีนรูอยางตอเน่ือง 

4.4 มีทักษะในการบรหิารจัดการขามวัฒนธรรม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรอืเทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ และเลือกใชรปูแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรบักลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
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