รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program

2. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
-ไม่มี3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
30 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รู ป แบบ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จ านวน 30 หน่ ว ยกิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นวิชาเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
4.3 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
5.2 สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
5.3 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัตกิ ารปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559
6. ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
6.1 ที่ปรึกษาสานักวิชาศึกษาทั่วไป
1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คาวชิรพิทักษ์
2) อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
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6.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

ระดับ/
ปีที่จบ
การศึกษา

1

อาจารย์ นุชยาพรรณ
วงษ์ศีรษะ
3 24004 00074 33 1

ป.ตรี
ปี 2533
ป.โท
ปี 2540

2

อาจารย์ ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
3 1007 00829 48 6

ป.ตรี
ปี 2518
ป.โท
ปี 2523
ป.เอก
ปี 2554
ป.ตรี
ปี 2537

3

อาจารย์ โสภา ก๊กบางยาง
3 1101 01736 17 1

วุฒิ / สาขาวิชา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

4

อาจารย์ ธิติมา ธงรัตกัมพล
3 1014 02190 21 6

5

อาจารย์ ฐิตพล มีลาภ

3 1009 04722 37 0
6

อาจารย์ จริยา สนามทอง
4 1009 00017 63 7

7

อาจารย์ วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
3 1003 00224 46 3

ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) GE 121
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
GE 125
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
GE 100
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
GE 110

GE 121
GE 125

GE 121
GE 131
GE 122
GE 126

GE 121
GE 131
GE 122
GE 126

GE 100
GE 110

GE 100
GE 110
GE 213
GE 214
GE 121
GE 131
GE 234

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (ธุรกิจการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว )
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ศศ.ม. (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.ม. ไทยศึกษา (คติชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ป.โท
ปี 2549
ป.ตรี
ปี 2548
ป.โท
ปี 2555
ป.ตรี
ปี 2541
ป.โท
ปี 2548
ป.ตรี
ปี 2544
ป.โท
ปี 2552
ป.ตรี
ปี 2549
ป.โท
ปี 2552

2

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

GE 121
GE 131

GE 100
GE 110
GE 213
GE 214

GE 142

GE 142

GE 151
GE 152
GE 153
GE 155

GE 151
GE 152
GE 153
GE 155

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

8

อาจารย์ ขวัญณภัทร ขนอนคราม

9

3 1903 00319 22 7

อาจารย์ ประภาภรณ์
เจริญชัยนพกุล
3 1012 03559 56 2

ระดับ/
ปีที่จบ
การศึกษา

วุฒิ / สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

ป.โท
ปี 2550

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

GE 121
GE 131
GE 134
GE 135

ป.ตรี
ปี 2544
ป.โท
ปี 2549

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

GE 143

GE 121
GE 131
GE 134
GE 135
GE 232
GE 233
GE 143

ป.ตรี
ปี 2542

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
8. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่มีความจาเปนนนามาพิจารณาวางแผนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
8.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บทบาทของระบบเศรษฐกิจโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เน้นการประสานความร่วมมือ
กันมากขึ้นทาให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคคลที่มีความเป็นสากล (global competencies) โดยเฉพาะในสังคมไทยที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง หมวด
วิช าศึก ษาทั่ว ไปจึ งพิ จ ารณาน ากรอบแนวคิดคุ ณลั กษณะเกษม (KASEM) และกรอบแนวคิดมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาเป็นตัวกาหนดในการพัฒนาเสริมสร้า งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับ
นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเกณฑ์มาตรฐานสากล
8.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์นาไปสู่การพัฒนาระบบสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความซับซ้อนเชิงพหุสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนาไปสู่การแข่งขัน
และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างและความขัดแย้งที่เชื่อมโยงกัน สิ่งสาคัญคือ
การทาให้สิ่ งเหล่ านั้ น เกิดขึ้น อย่างมีสั มพัน ธภาพ ความเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความยั่งยืนร่ว มกัน ดังนั้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงจาเป็นต้องสร้างกระบวนทัศน์ที่นาไปสู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้เรียน พร้อมดารงชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคมอนาคต
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9. ผลกระทบจากสถานการณ์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงถึงกันตามกระแสโลกาภิวัตน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทที่ต้องผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้กรอบแนวคิด วิชาศึกษาทั่วไป มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิต พึ ง ประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต (KASEM) มาเป็ น ฐานในการ
ออกแบบหลักสูตร กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กาหนดเนื้อหาสาระรายวิชา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
9.2 ความเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ก าหนดพั น ธกิ จ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
ตามเป้าประสงค์ของการผลิตบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คุณลักษณะ “เกษม” (KASEM) ซึ่ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน
กระบวนการ
วิธีการดาเนินงาน
1
การเตรียมวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อหลักสูตร จัดทาเป็นนโยบายวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัด
ต่าง ๆ
 กลุ่ มวิช าบังคับ เป็นการพัฒ นาผู้ เรียน โดย
วิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนตามสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
 กลุ่มวิชาเลือก เป็นการเสริมคุณลักษณะแก่
ผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนและหัวหน้า
บริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิชา
2
การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
คณะวิชาเป็นผู้เสนอคาขอเปิดรายวิชาให้สานัก
วิช าศึกษาทั่ว ไปจัดตามสั ดส่ว น ซึ่งส านักวิช า
ศึก ษาทั่ ว ไปมี แ นวปฏิบั ติที่ ชั ดเจนตามค าสั่ ง ที่
21/2552 เรื่อง การบริหารและการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
3
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ยึ ด หลั ก การและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคล้ อ งกั บหลั ก สู ตร (KASEM) ทั้ง นี้ผู้ เรี ย น
เป็ น ส าคั ญ กระตุ้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การใฝ่ รู้
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
4
การติดตามและประเมินผล
จัดทาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สกอ. และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอกของ สมศ.
4

ขั้นตอน
กระบวนการ
5
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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วิธีการดาเนินงาน
ในระยะการพัฒนาหลักสูตร 5 ปีนั้น สานักวิชา
ศึกษาทั่ว ไปมีการกากับติดตามมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลกที่เหมาะสมต่อเนื่อง
ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปต้องได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการเรียนการสอนที่
ทั น สมั ย เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และเสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ง านแบบองค์ ร วม
รวมถึ ง การพั ฒ นาความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการ การ
ทางานเป็นทีมด้วยระบบ PDCA ให้กับผู้สอน
ทุกท่าน

การพัฒนาผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลี่ ย นแปลงของสรรพสิ่ ง พั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีปรัชญา คือ สร้างความเปนนมนุษย์
สูงสุดคุณธรรม เลิศ ล้าคุณค่า นาพาคุณประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยพลัง
ปัญญา คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ นักปฏิบัติเชิงรุก สามารถทางานและดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้
อย่างเข้มแข็งและมีความสุข
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิช าศึกษาทั่วไปของหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปมีภ ารกิจดูแลรับผิ ดชอบเป็น วิช าหลั กในการพัฒ นาคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ทุกหลั ก สู ตร ตามปรั ช ญาของมหาวิทยาลั ย วิสั ยทัศน์ ของมหาวิทยาลั ยเพื่อเตรียมพร้อมให้ เป็น
พลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติ และของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็นผู้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีโลกทัศน์กว้างไกล
1.3.2 สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขสงบ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3.3 มีจิตสาธารณะ สานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมือง
ไทยที่ตระหนักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยและความเป็นสากล
1.3.4 มีพลังมุ่งมั่น สู้งาน อดทน สู่การเป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจนเกิดความสาเร็จ
1.3.5 มีความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีศักดิ์ศรี ตระหนักและสานึกในความเป็นมนุษย์ ใช้
หลักคุณธรรมนาชีวิตให้มีความสุข
1.3.6 มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 การจัดการหลักสูตร หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงไว้ ดังนี้
แผนการพัฒนา
(1) การดาเนินการบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และศึกษาความก้าวหน้า
ทุก ๆ ปีในรอบระยะเวลา 5 ปี
(2) สร้างยุทธศาสตร์การเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพเป็นสากล

กลยุทธ์การพัฒนา
จัดแผนงานจัดการแบบองค์รวม และ
อาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย
การศึกษาที่เกี่ยวข้องตามสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ไว้เพื่อดาเนินงานให้ครอบคลุมทุก
ประการ
จัดทาแนวทางยุทธศาสตร์การเรียน
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดการเรียนการสอนตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.) และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
เชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุงรายวิชา

(3) ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรให้ทันสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
และความต้องการของสังคม
(4) สร้างความร่วมมือระบบเครือข่าย การส่งบุคลากรเข้าเป็นสมาชิก
การเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปภายในและ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
ภายนอก
และภาคเอกชนเพื่อศึกษาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีความถูกต้องชัดเจน
ยิ่งขึ้น
(5) ศึกษาวิจัยด้านการเรียนการสอน นาผลงานศึกษาวิจัยการเรียนการ
วิชาศึกษาทั่วไป
สอนวิชาศึกษาทั่วไปมาพัฒนา
กระบวนมาตรฐานและคุณภาพวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานเป็นสากล

มาตรการ
ส่งเสริมบทบาทหน้าที่บุคลากร
ให้มีความรู้และเข้าใจการทางาน
แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

ควบคุมและติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนงานอย่าง
รัดกุม

กระตุ้นให้ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
พัฒนาคุณภาพการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนทัศนะการ
ทางานวิชาศึกษาทั่วไปกับ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัด
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ส่งเสริมการวิจัยการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง

2.2 การให้คาปรึกษา และความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
มาตรฐานการเรียนการรู้วิชาศึกษาทั่วไป สานักวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคน จัดปฐมนิเทศแก่ผู้เรียนให้เกิดความตระหนักรู้เชิงกว้าง และจัดให้ผู้เรียนสามารถพบ
ปรึกษารายบุคคล และผ่านสื่อสารสนเทศได้
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