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รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3)

English for Communication
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตนเอง การหาความเพลิดเพลิน และการสราง
คุณคาในชีวิตได

4.2 มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการเขาสังคมไดอยางเหมาะสม
4.3 รูจักและมีความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
4.4 สามารถนํากระบวนการเรียนรูตางๆ ไปพัฒนาความสามารถทางภาษาไดอยางเหมาะสม

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถสื่อสารในสถานการณ

ตางๆ ในสังคมได
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for 

communication in social settings. 
6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
7. ประเภทวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ

แบบ วช.04
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 101     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3)
    English for Communication

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. Speaking and writing English for personal statement and for enjoyment and enrichment.
1.1   Expressing needs, feelings, values, ideas, and opinions
1.2   getting personal needs met
1.3   describing, reading about, or participating in favorite activities

9

2. Speaking and writing English to participate appropriately in social interaction.
2.1 Sharing information, ideas, opinions, traditions, and values
2.2 Requesting information and assistance
2.3 Expressing needs and feelings
2.4 Engaging in conversation through various channels
2.5 Using appropriate degree of formality in different settings

12

3. Recognizing and understanding cultural differences
3.1 Recognizing and interpreting differences in verbal and nonverbal 

communication
3.2 Observing and modeling how others speak and behave in a particular 

situation or setting
3.3 Recognizing differences in social and cultural traditions and values
3.4 Recognizing differences in cultural perspectives and determining appropriate 

topics for interaction

12

4. Using appropriate learning strategies to extend the communicative competence.
4.1 Focusing attention selectively
4.2 Using context to construct meaning
4.3 Practicing the language and exploring the alternative ways of saying thing
4.4 Asking for clarification and seeking support and feedback from others
4.5 Selecting different media to help understand language
4.6 Self-monitoring and self-evaluating language development

12

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-3)

English for Academic Purposes I (EAP I)
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 
3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. วัตถุประสงคของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา
4.1 สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และสามารถถายทอดขอมูลหรือความรูที่ไดมานั้นทั้ง

ทางการพูดและการเขียน
4.2 สามารถใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานใหเปนประโยชนเชิงวิชาการ 
4.3 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชิงวิชาการ

ไปใช ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได
5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทางวิชาการ 
และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

Development of basic English language skills to help achieve personal and academic 
goals and to promote life-long learning.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
000 101 หรือเทียบเทา

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-3)
English for Academic Purposes I (EAP I)

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. Using English to access and process information and construct knowledge in both spoken 
and written forms.
1.1 gathering information from different sources
1.2 retelling information
1.3 selecting, connecting, presenting, explaining and interpreting information
1.4 comparing and contrasting information
1.5 demonstrating knowledge through application

12

2. Using English to participate in academic contexts.
2.1 following oral and written instructions
2.2 asking and answering questions
2.3 requesting and providing clarification
2.4 participating in discussion
2.5 participating information, stating ideas, justifying opinions, and explaining action
2.6 requesting information and assistance

15

3. Using appropriate learning strategies to acquire, construct, and apply academic knowledge 
and to develop critical thinking skills.
3.1 Determining and establishing the conditions that help one become an effective learner
3.2 Focusing attention selectively
3.3 Hypothesizing and predicting
3.4 Formulating and asking questions
3.5 Planning how and when to use learning strategies and using them appropriately in a 

learning task.
3.6 Actively connecting new information to information previously learned
3.7 Applying self-monitoring and self-corrective strategies to build and expand a 

knowledge base

18

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3)

English for Academic Purposes II (EAP II)
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. วัตถุประสงคของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา
4.1 สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และสามารถถายทอดขอมูลหรือความรูที่ไดมานั้นทั้ง

ทางการพูดและการเขียน
4.2 สามารถใชภาษาอังกฤษขั้นสูงใหเปนประโยชนเชิงวิชาการ 
4.3 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชิงวิชาการ

ไปใช ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได
5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

Development of advanced English language skills to help achieve personal and academic 
goals and to promote life-long learning.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
000 102 หรือเทียบเทา

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3)
English for Academic Purposes II (EAP II)

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. Using English to access and process information and construct knowledge in both spoken 
and written forms.
1.1 gathering information from different sources
1.2 retelling information
1.3 selecting, connecting, presenting, explaining and interpreting information
1.4 comparing and contrasting information
1.5 demonstrating knowledge through application

12

2. Using English to participate in academic contexts.
2.1 following oral and written instructions
2.2 asking and answering questions
2.3 requesting and providing clarification
2.4 participating in discussion
2.5 participating information, stating ideas, justifying opinions, and explaining action
2.6 requesting information and assistance

15

3. Using appropriate learning strategies to acquire, construct, and apply academic knowledge 
and to develop critical thinking skills.
3.1 determining and establishing the conditions that help one become an effective learner
3.2 focusing attention selectively
3.3 hypothesizing and predicting
3.4 formulating and asking questions
3.5 planning how and when to use learning strategies and using them appropriately in a 

learning task.
3.6 actively connecting new information to information previously learned
3.7 applying self-monitoring and self-corrective strategies to build and expand a 

knowledge base

18

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา
000 112  ภาษาไทยทางวิชาการ 3(3-0-3)

               Thai for Academic Purposes
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง
 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3. สังกัดวิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีทักษะการใชภาษาไทยที่เปนประโยชนในทางวิชาการ และจําเปนสําหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนผลงานทางวิชาการในลักษณะตางๆ 

4.2 สามารถใชภาษาไทยในการศึกษาระดับปริญญาตรีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย ทั้งการฟง  การพูด  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Development of Thai language skills for academic purposes including speaking, 

listening, reading, and academic skills.
6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
7. ประเภทวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 3(3-0-3)
               Thai for Academic Purposes

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง

บรรยาย
1.  ความเขาใจในการใชภาษาไทย
     1.1  ประเภทของภาษา
     1.2  ระดับของภาษา
     1.3  บริบทในการใชภาษา
     1.4  บทบาทของผูใชภาษา

12

2.  การผสานทักษะการใชภาษาไทย
     2.1  การพัฒนาทักษะการฟง
     2.2  การพัฒนาทักษะการพูด
     2.3  การพัฒนาทักษะการอาน
     2.4  การพัฒนาทักษะการเขียน

12

3.  ทักษะการใชภาษาไทยทางวิชาการ
     3.1  มารยาทในการใชภาษา
     3.2  การเลือกสรรเนื้อหาและการใชคํา
     3.3  การลําดับเนื้อหา
     3.4  ความสมเหตุสมผลในการนําเสนอ
     3.5  การนําเสนอ

15

4.  การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการนําเสนอทางวิชาการ กรณีศึกษา 6
รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 130      ทักษะการรูสารสนเทศ 3 (3-0-3)

      Information Literacy Skills
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูและตระหนักถึงความจําเปนของการมีทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 มีความเขาใจในกระบวนการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆของ

กระบวนการพัฒนาดังกลาวได
4.3 มีทักษะการรูสารสนเทศ และสามารถใชทักษะการรูสารสนเทศในการศึกษาคนควาและการเรียนรูดวย

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)

การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
สารสนเทศ ไดแก การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ 
กลยุทธการคนและทักษะการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะห
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ

Information literacy and higher education, information literacy skills development processes 
include; defining and analyzing the need for information, selecting sources of information, search strategies 
and information searching skills, evaluation of information values, information analysis and synthesis, 
information composition and presentation in various formats.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ 3 (3-0-3)

                            Information Literacy Skills
  

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.1 ความหมายของการรูสารสนเทศ (information literacy) 
1.2 ความสําคัญของทักษะการรูสารสนเทศตอการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.3 ความจําเปนของการมีทักษะการรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี

3

2. การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
2.1 การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
2.2 การกําหนดและเชื่อมโยงความสัมพันธของสารสนเทศที่ตองการ
2.3 การกําหนดแนวคิดหลักและคําสําคัญของเรื่องที่ตองการ

9

3. การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ
3.1 ประเภทของแหลงสารสนเทศ
3.2 ลักษณะของสารสนเทศ (information) และทรัพยากรสารสนเทศ (information 

resources)
3.3 การคัดเลือกแหลงสารสนเทศที่สัมพันธกับความตองการสารสนเทศ

6

4. กลยุทธการคนและทักษะการคนสารสนเทศ
4.1 กลยุทธและเทคนิคการคนสารสนเทศ
4.2 เครื่องมือคนสารสนเทศประเภทตางๆ
4.3 ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการคนสารสนเทศ

9

5. การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
5.1 หลักการอานและประเมินคุณคาสารสนเทศ
5.2 การวิเคราะหและบันทึกสารสนเทศที่ไดจากการอาน
5.3 การสังเคราะหสารสนเทศใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมและนําไปใชประโยชนไดตาม

ตองการ

9

6. การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ
6.1 การเรียบเรียงสารสนเทศเปนเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตาง  ๆเชน รายงาน บทความ
6.2 การนําเสนอผลงานการศึกษาคนควา

9

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 131      ทักษะชีวิต 3 (3-0-3)

     Life Skills
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 
ชั่วโมงตอสัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูความเขาใจทักษะชีวิตที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
4.2 มีการพัฒนาทักษะดานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก การคิด การเปนผูนํา บุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม 

การเสียสละเพื่อสวนรวม และการจัดการปญหาชีวิต และสามารถประยุกตใหเกิดประโยชนตอการ
ใชชีวิตและการทํางานได

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
การพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเปนในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต โดยเนนทักษะ

การคิด ภาวะการเปนผูนํา บุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม การเสียสละเพื่อสวนรวม และการจัดการ
ปญหาชีวิต

Development of life skills for daily life and future works; emphasis is on thinking skills, 
leadership; personality; social co-existence, giving and sacrifice, management of life problems.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 131 ทักษะชีวิต 3 (3-0-3)
Life Skills

  
หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง

บรรยาย
1. ความสําคัญของทักษะชีวิตตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทํางานในอนาคต 3
2. การพัฒนาทักษะการคิด

2.1 ความคิดรวบยอด
2.2 ความคิดเชิงวิพากษ
2.3 ความคิดสรางสรรค

15

3. การพัฒนาภาวะผูนําและบุคลิกภาพ
3.1 ภาวะผูนํา
3.2 บุคลิกภาพ
3.3 มารยาทในสังคม

12

4. ชีวิตกับสังคม
4.1 การอยูรวมกันในสังคม รวมทั้งครอบครัวและเพื่อน
4.2 การใหและการเสียสละเพื่อสวนรวม

6

5. การจัดการปญหาชีวิต
5.1 ปญหาชีวิตที่พบบอยสําหรับคนในชวงที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา เชน 

ปญหายาเสพติด ปญหาเรื่องเพศ ฯลฯ
5.2 แนวทางและวิธีการจัดการกับปญหาชีวิต

9

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 132      ชีวิตกับสุนทรียะ 3 (3-0-3)

      Life and Aesthetics
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 
ชั่วโมงตอสัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูความเขาใจความหมายและคุณคาของสุนทรียะ ซึ่งเปนบริบทแวดลอมทางสังคมใน
ชีวิตประจําวัน และแฝงอยูในธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม

4.2 ตระหนักถึงคุณคาของสุนทรียะ และมีจิตสํานึกในการใชคุณคาของสุนทรียะใหเกิดประโยชนตอ
ชีวิตและสังคม 

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุนทรียะ สุนทรียะในธรรมชาติ  ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ  การวิเคราะหคุณคาของสุนทรียะ
Knowledge and appreciation of aesthetics; aesthetics in the nature, arts and cultures; 

experiences on aesthetics; analysis of the values of aesthetics.  
6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
7. ประเภทวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3 (3-0-3)
Life and Aesthetics

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง

บรรยาย
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุนทรียะ 6
2. สุนทรียะในธรรมชาติ 6
3.  สุนทรียะในศิลปะ และวัฒนธรรม
     3.1   คานิยมของสังคม
     3.2   ศิลปกรรม
     3.3   วรรณกรรม
     3.4   ดนตรี

3.5 การแสดง
3.6 อื่นๆ

15

5. ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ 9
6. การวิเคราะหคุณคาของสุนทรียะกับชีวิต  กรณีศึกษา 9

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 133      กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (2-2-3)

                                  Sport, Health, Fitness and Wellness Development
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลนกีฬา   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย  

4.2 มีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬา  การดูกีฬา  การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

4.3 ตระหนักถึงความสําคัญของกีฬา การออกกําลังกาย และการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลนกีฬา  การออกกําลังกาย  การสงเสริมสุขภาพ และการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย  หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการ
ใชในชีวิตประจําวัน  การฝกทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย กีฬาและการออก
กําลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness, principles of sport 
spectator, selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life, practice in sport basic 
skills and fitness, sport, exercise and self-care for good health and wellness development.
6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
7. ประเภทวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)
000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต        3 (2-2-3)

Sport, Health, Fitness and wellness Development

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง

1.  ความรูความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา  การออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ     
การสรางเสริมสมรรถภาพ

6

2. หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเองและการใชในชีวิตประจําวัน

6

3. การฝกทักษะพื้นฐานทางกีฬา อยางนอย  2 ชนิดกีฬา 18
4. การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยมือเปลาและอุปกรณ 3 6
5.  กีฬาและการออกกําลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
     5.1 ระบบตาง ๆ ของรางกาย
     5.2 การบริโภคอาหาร  การควบคุมน้ําหนัก
     5.3 การดูแลปองกันอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ
     5.4 การใชยาและการปองกันโรค

9

5. จิตใจ อารมณ สังคมการดําเนินชีวิต การพักผอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
7.  การฝกสมาธิ  ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตและชีวิต 6

รวม 30 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 140    หลักการจัดการสมัยใหม 3 (3-0-3)

   Principles of Modern Management
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 
ชั่วโมงตอสัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูความเขาใจหลักและทฤษฎีการจัดการสมัยใหมที่สําคัญๆ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรดาน
ตางๆ ในองคการ

4.2 สามารถคิด วิเคราะห และอภิปรายแนวทางการประยุกตหลักและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม ใน
สภาวะแวดลอมองคการและกรณีตัวอยางการบริหารงานในลักษณะตางๆ

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคการ การ

จัดการทรัพยากรขององคการ หนาที่ในการจัดการ ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมดานการจัดการ
สมัยใหม 

Concepts and principles of management; modern management theories; concepts of organization 
management; organizational resources management; managerial functions; other interesting issues related 
to trends of modern management.
6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ไมมี
7. ประเภทวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
9. อาจารยผูสอน

อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 140 หลักการจัดการสมัยใหม      3 (3-0-3)
Principles of Modern Management

  หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. แนวคิดและหลักการจัดการ 
1.1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการ
1.2 หลักการจัดการ

3

2. ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม
2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ
2.2 การจัดการแบบมีสวนรวม
2.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
2.4 หลักธรรมาภิบาล
2.5 อื่นๆ 

12

3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคการ
3.1 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทขององคการ
3.2 แนวคิดการจัดการองคการสมัยใหม

6

4. กาจัดการทรัพยากรขององคการ
4.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย
4.2 การจัดการการเงินและงบประมาณ
4.3 การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.4 การจัดการคุณภาพและบริการ

12

5. หนาที่ในการจัดการ
5.1 องคประกอบของหนาที่ในการจัดการ
5.2 บทบาทผูบริหารและภาวะผูนํา
5.3 บทบาทผูปฏิบัติหรือผูใตบังคับบัญชา

6

6. ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมดานการจัดการสมัยใหม 6

รวม 45
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา
000 142      คุณคาของชีวิต 3 (2-2-3)

     The Value of Life
2.  จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย  2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 
ชั่วโมงตอสัปดาห)

3.  สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4.  วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายและคุณคาของชีวิต
4.2 เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในหลักยึดเหนี่ยวของชีวิต
4.3 เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

5.  คําอธิบายรายวิชา (Course description)
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต  ความหมาย คุณคาและเปาหมายของชีวิต  ปรัชญาและแนวคิดในการ

ดําเนินชีวิต หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต ศาสตรแหงความเขาใจตนเองและผูอื่น  คุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเองและการอยูรวมกันในสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  แนวคิดและ
ทักษะในการเผชิญปญหาชีวิต ฝกปฏิบัติการทําความเขาใจชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม

Concept, meaning, value, and goal of life, philosophy and doctrine of living, 
concepts of self-understanding and empathy, virtues and ethics in self and social living, development 
of virtues and ethics for living, concepts of life’s problem facing and solving, practices in self-
understanding and virtues and ethics developments.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 142 คุณคาของชีวิต 3 (2-2-3)
The Value of Life

จํานวนชั่วโมงหัวขอที่สอน

บรรยาย ปฎิบัติ
1. แนวคิดเกี่ยวกับชี่วิต

1.1 ความหมาย
1.2 คุณคา
1.3 เปาหมาย

3

2. ปรัชญา และแนวคิดของการดําเนินชีวิต
      อยางมีคุณคาและความหมาย

6

3.  หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต
     3.1  ศาสนา
     3.2  อุดมการณหรืออุดมคติ

3.3  ความศรัทธา  และความเชื่ออื่น ๆ

6

4.  ศาสตรแหงความเขาใจตนเองและผูอื่น 4
5. คุณธรรม และจริยธรรมในตนเองและการอยูรวมกันในสังคม 3
6. การพัฒนาคุณธรรมเพื่อจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 3
7. แนวคิดและทักษะในการเผชิญปญหาชีวิต 4
8. การฝกปฏิบัติเพื่อทําความเขาใจชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม 30

รวม 30 30
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แบบ วช.04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
000 172    ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3 (3-0-3)

   Life and Environment
2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 3 
ชั่วโมงตอสัปดาห)

3. สังกัดวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. วัตถุประสงคของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา

4.1 มีความรูและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ พันธุกรรมและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วัฏจักรของอาหารและสารสําคัญตอชีวิตมนุษย และผลกระทบจากการกระทําของมนุษย

4.2 สามาถใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติตัวตอสิ่งแวดลอมในสถานที่ตางๆ
4.3 ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิตของมนุษย

5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
   หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและระบบนิเวศ พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของอาหารและสารสําคัญตอชีวิตมนุษย สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยทั้งทางบวกและทางลบตอสิ่งแวดลอม ภาวะเรือนกระจก

Basic unit of organism, relation of structure and ecosystem, genetics and evolution of organism, 
food cycle and essential components for human being, environment and daily life, positive and 
negative consequence of human behavior on environment, greenhouse effect.

6. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)
ไมมี

7. ประเภทวิชา
เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

8. ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน
เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

9. อาจารยผูสอน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยพิเศษ
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แบบ วช.05
เคาโครงรายวิชา

(Course Outline)

000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3 (3-0-3)
Life and Environment

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
บรรยาย

1. หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3
2. ความสัมพันธของโครงสรางและระบบนิเวศ 6
3. พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 6
4. วัฏจักรของอาหารและสารสําคัญตอชีวิตมนุษย 6
5. สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
     ผลกระทบของพฤติกรรมมนุษยตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อการรักษา
สิ่งแวดลอมในสถานที่ตางๆ ไดแก บาน สถานศึกษา ยานพาหนะ สวนสาธารณะ  
อุทยานแหงชาติ สถานบันเทิงและศูนยการคา ภัตตาคารและรานอาหาร ตลาดสด 
สถานที่ทางการเกษตร สนามกีฬา เปนตน

18

6.  ภาวะเรือนกระจก 6
รวม 45
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