คู่มือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กองบริการการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565)
กาหนดเปิดสอน ภาค 1/2565
โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565)
กลุ่มวิชา
จานวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ไม่น้อยกว่ำ 15
ด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
9
ด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
3
ด้ำนทักษะกำรปรับตัว
3
2. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ไม่น้อยกว่ำ 6
ด้ำนทักษะกำรคิด
3
ด้ำนทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
3
3. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ไม่น้อยกว่ำ 9
ด้ำนทักษะกำรเป็นพลเมืองและกำรมีจิตอำสำ
6
ด้ำนกำรเห็นคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรม
3
รวม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กระบวนวิชาในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาตามกลุ่มทักษะ
ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่น้อยกว่า
1.1 ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(1) ภาษาไทย (เลือก 1 วิชา)
RAM 1101 ทักษะกำรใช้ภำษำไทย
RAM 1102 ภำษำไทยเพื่อกำรนำเสนอ
RAM 1103 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรในกำรทำงำน
(2) ภาษาอังกฤษ (บังคับ 1 วิชา)
RAM1111 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(3) ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (เลือก 1 วิชา)
RAM 1112 ภำษำและวัฒนธรรมอังกฤษ
RAM 1113 ภำษำและวัฒนธรรมจีน
RAM 1114 ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
RAM 1115 ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
RAM 1116 ภำษำและวัฒนธรรมมลำยู
RAM 1117 ภำษำและวัฒนธรรมเมียนมำ
RAM 1118 ภำษำและวัฒนธรรมเขมร
RAM 1119 ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม
RAM 1121 ภำษำและวัฒนธรรมลำว
RAM 1122 ภำษำและวัฒนธรรมอำหรับ
RAM 1123 ภำษำฮินดีและวัฒนธรรมอินเดีย
RAM 1124 ภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
RAM 1125 ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมัน
RAM 1126 ภำษำและวัฒนธรรมสเปน
RAM 1127 ภำษำและวัฒนธรรมรัสเซีย
RAM 1128 ภำษำและวัฒนธรรมกรีก

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี (เลือก 1 วิชา)
3 หน่วยกิต
RAM 1131 ทักษะกำรเข้ำใจดิจิทัล
3(3-0-6)
RAM 1132 ทักษะทำงสำรสนเทศ
3(3-0-6)
1.3 ด้านทักษะการปรับตัว (เลือก 1 วิชา)
3 หน่วยกิต
RAM1141 ศำสตร์แห่งบุคลิกภำพ
3(3-0-6)
RAM1142 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
2. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1 ด้านทักษะการคิด (เลือก 1 วิชา)
3 หน่วยกิต
RAM1201 ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม
3(3-0-6)
RAM1202 ศิลป์สร้ำงสรรค์
3(3-0-6)
RAM1203 ศำสตร์กำรคิดเปลี่ยนโลก
3(3-0-6)
RAM 1204 คณิตศำสตร์และสถิติเพื่อกำรดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
2.2 ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (เลือก 1 วิชา)
3 หน่วยกิต
RAM1211 ศำสตร์แห่งกำรเป็นผู้ประกอบกำร
3(3-0-6)
RAM1212 ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
3(3-0-6)
RAM1213 ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสังคม
และเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
RAM 1214 วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.1 ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา
6 หน่วยกิต
บังคับ 1 วิชา
3 หน่วยกิต
RAM1301 คุณธรรมคูค่ วำมรู้
3(3-0-6)
(RAM 1000)
เลือก 1 วิชา
3 หน่วยกิต
RAM1302 กำรเมืองและกฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
RAM1303 วิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
3.2 ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม (เลือก 1 วิชา) 3 หน่วยกิต

RAM1311 ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย
RAM1312 วัฒนธรรมร่วมสมัยกับกำรเปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล

3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาศึกษาทั่วไป
RAM 1111 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เลือก 1 กระบวนวิชา
ต่อไปนี้ (3 หน่วยกิต)

RAM 1101
RAM 1102
RAM 1103

ทักษะกำรใช้ภำษำไทย
ภำษำไทยเพื่อกำรนำเสนอ
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรในกำรทำงำน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
(3 หน่วยกิต)

RAM 1131
RAM 1132

ทักษะกำรเข้ำใจดิจิทัล
ทักษะทำงสำรสนเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ด้านทักษะการปรับตัว เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้ (3 หน่วยกิต)

RAM 1141
RAM 1142

ศำสตร์แห่งบุคลิกภำพ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ด้านทักษะการคิด เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้ (3 หน่วยกิต)

RAM 1201
RAM 1202
RAM 1203
RAM 1204

ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม
ศิลป์สร้ำงสรรค์
ศำสตร์กำรคิดเปลี่ยนโลก
คณิตศำสตร์และสถิติเพื่อกำรดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
(3 หน่วยกิต)

RAM 1112,RAM 1113,RAM 1114, RAM 1115,RAM 1116,
RAM 1117,RAM 1118, RAM 1119, RAM 1121,RAM 1122,
RAM 1123, RAM 1124,RAM 1125, RAM 1126, RAM 1127
หรือ RAM 1128

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้
(3 หน่วยกิต)

RAM 1211
RAM 1212
RAM 1213
RAM 1214

ศำสตร์แห่งกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่

RAM 1301

คุณธรรมคู่ควำมรู้

RAM 1302
RAM 1303

RAM 1311
RAM 1312

ภูมปิ ัญญำท้องถิ่นกับกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ
วิถวี ิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา บังคับ 1 วิชา
(3 หน่วยกิต)
เลือก 1 กระบวนวิชา ต่อไปนี้ (3 หน่วยกิต)
กำรเมืองและกฎหมำยในชีวิตประจำวัน
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม เลือก 1 กระบวนวิชา
ต่อไปนี้ (3 หน่วยกิต)
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย
วัฒนธรรมร่วมสมัยกับกำรเปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทลั
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง รหัสนักศึกษำ 14xxxxxxx – 64xxxxxxxxx ที่ลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปครบทั้งหมวดแล้ว สำมำรถเทียบโอนกระบวนวิชำใน
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 2565 ได้ 30 หน่วยกิต
2.กำรเทียบโอนหน่วยกิตรำยกระบวนวิชำของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และกำรลงทะเบียนเรียน

เทียบโอน ย้ำยคณะ ในมหำวิทยำลัย สำมำรถเทียบโอนจำกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป เดิม พ.ศ.
2560 กับหมวดวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 2565 ตำมที่คณะกำหนด
ภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง
ประสำนรำยชื่ออำจำรย์ผู้บรรยำยในแต่ละรำยวิชำเพื่อส่งให้ทำง สวป. ประกำศใน มร.30 ในแต่ละ ภำคกำรศีกษำ
* ติดตำมกำรจัดทำ มคอ3 (มคอ 4) ก่อนเปิดภำคเรียนโดยจะต้องกรอกข้อมูลเข้ำระบบที่ทำง มหำวิทยำลัยจัดให้
Link: www.iregis2.ru.ac.th/mko
ประสำนเรื่องกำรจัดทำข้อสอบ กำรจัดสอบ จำก สวป. กับกรรมกำรรำยวิชำ
• ติดตำมกำรจัดทำ มคอ 5(มคอ 6) หลังสอบเสร็จโดยจะต้องกรอกข้อมูลเข้ำระบบที่ทำงมหำวิทยำลัย จัดให้ Link:
www.iregis2.ru.ac.th/mko
ประสำนกำรส่งผลสอบของแต่ละรำยวิชำจำกกรรมกำรให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
• ประสำนเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำตรวจกระดำษคำตอบ
• กำรลงข้อมูลเบื้องต้นให้ดำเนินกำรติดต่อกับสถำบันคอมพิวเตอร์และสวป.
www.iregis2.ru.ac.th/mko
ภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนภูมิภาค
ประสำนรำยชื่ออำจำรย์ผู้บรรยำยในแต่ละรำยวิชำเพื่อส่งให้ทำง สวป.
* ประสำนเรื่องกำรจัดทำข้อสอบ กำรจัดสอบ จำก สวป. กับกรรมกำรรำยวิชำ
• ประสำนกำรส่งผลสอบของแต่ละรำยวิชำจำกกรรมกำรให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
• กำรบรรยำยสรุป
• ค่ำเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงไปบรรยำย
ภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาภาคพิเศษ
• ประสำนรำยชื่ออำจำรย์ผู้บรรยำยในแต่ละรำยวิชำเพื่อส่งให้ทำง โครงกำรพิเศษ
• ประสำนเรื่องกำรจัดทำข้อสอบ กำรจัดสอบ ของโครงกำรฯ กับกรรมกำรรำยวิชำ
• ประสำนกำรส่งผลสอบของแต่ละรำยวิชำจำกกรรมกำรให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
• ประสำนเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
ภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สาขาต่างประเทศ
• ประสำนรำยชื่ออำจำรย์ผู้บรรยำยในแต่ละรำยวิชำเพื่อส่งให้ทำง สำนักวิทยบริกำรต่ำงประเทศ
• ประสำนเรื่องกำรจัดทำข้อสอบ กำรจัดสอบ ของสำนักวิทยบริกำรต่ำงประเทศ กับกรรมกำรรำยวิชำ

• ประสำนกำรส่งผลสอบของแต่ละรำยวิชำจำกกรรมกำรให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
• ประสำนเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
การประสานเรื่องสื่อการสอน
• เอกสำรประกอบกำรสอน
• ตำรำ
• วิดีโอ course on demand
• บรรยำยสรุป
• กำรบรรยำยภูมิภำค
การจัดสื่อการสอน
• เอกสำรประกอบกำรสอน
• วิดีโอคำบรรยำย Course on demand
• ตำรำ
เอกสารประกอบการสอน
• รูปแบบ ควรเป็นเอกสำรหรือตำรำที่สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
• มี pretest-posttest
• มีโครงร่ำงเนื้อหำ
• สำระสำคัญ
• วัตถุประสงค์
• กิจกรรมกำรเรียนรู้
• เนื้อหำ
• บทสรุป
• บรรณำนุกรม
• ดังตัวอย่ำง

บทที X
ชื่อบท
ชื่อผู้แต่งหรือผู้แปลเรียบเรียง
โครงร่ำงเนื้อหำ
1. คุณค่ำของจิตสำธำรณะต่อสังคมและประเทศชำติ
2. ควำมเป็นมำของจิตสำธำรณะ
3. ควำมหมำยของอำสำสมัคร จิตอำสำและจิตสำธำรณะ
4. ควำมแตกต่ำงของอำสำสมัคร จิตอำสำและจิตสำธำรณะ
5. ......................................................................................................................
6. ......................................................................................................................
7. ......................................................................................................................
8. ......................................................................................................................
9. ......................................................................................................................
สำระสำคัญ
1. จิตสำธำรณะ เป็นแนวทำงหนึ่งที่กล่ำวถึงควำมมีจิตสำนึกตระหนักถึง
ส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
2. จิตสำธำรณะมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อสังคม เมื่อบุคคลมีจิตสำธำรณะ จะช่วยลดปัญหำต่ำง ๆ
ที่อำจมีผลกระทบต่อสังคม และประเทศชำติต่อไป
3. ......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจควำมหมำย และควำมสำคัญของกำรมีจิตสำธำรณะ

2. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจควำมหมำย และควำมแตกต่ำงของอำสำสมัคร จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ
3. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในฐำนะของผู้มีจิตสำธำรณะ
4. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำจิตสำธำรณะและสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง และบุคคลอื่น
ในสังคมต่อไป
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1.
คำแนะนำ
ให้นักศึกษำรวมกลุ่มโดยมีสมำชิก 5-6 คน แล้วอภิปรำยตำมหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
1. เรำจะมีวิธีกำรใดบ้ำงที่จะสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำจิตสำธำรณะ?
2. เมื่อนึกถึงคำว่ำ “จิตสำธำรณะ” นักศึกษำเข้ำใจว่ำคือกระบวนกำรอะไร?
3. จิตสำธำรณะของบุคคล จะมีมำกน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้ำง?
4. หำกสมำชิกของสังคมขำดจิตสำธำรณะ สังคมจะเป็นอย่ำงไร
คุณค่ำของจิตสำธำรณะต่อสังคมและประเทศชำติ จิตสำธำรณะ เป็นแนวทำงที่กล่ำวถึงควำมมีจิตสำนึก
ตระหนักถึงส่วนรวม ในกำรสร้ำงคนให้มีจิตสำธำรณะ จึงมีควำมสำคัญต่อบุคคล องค์กร สังคมและประเทศชำติ
อย่ำงมำก หำกเรำ สำมำรถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนำให้สมำชิกในสังคมมีจิตสำธำรณะ จะทำให้คนมีจิตใจที่เห็น
แก่ ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อำสำดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนร่วม มีกำรใช้สมบัติ ของส่วน
ร่วมอย่ำงเห็นคุณค่ำ รู้จักกำรแบ่งปันโอกำส เวลำ ทรัพยำกร ในกำรใช้ของส่วนรวมกับ ผู้อื่น อันจะทำมำซึ่งชุมชน
และสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนำทันอำรยประเทศต่อไป (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้ำ 11)
..................................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................
2. ควำมเป็นมำของจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
3. ควำมหมำยของอำสำสมัคร จิตอำสำและจิตสำธำรณะ
3.1 ควำมหมำยของอำสำสมัคร
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...............
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2 ควำมหมำยของจิตอำสำ
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...................................................
3.3 ควำมหมำยของจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...................
....................................................................................................................................................................................
4. ควำมแตกต่ำงของอำสำสมัคร จิตอำสำและจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5.1 แนวคิดกำรขัดเกลำทำงสังคมเพื่อควำมเป็นพลเมืองดี
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5.2 แนวควำมคิดสังคมเพื่อบุคคล
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...................................................
5.3 แนวควำมคิดบุคคลเพื่อสังคม
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................................
5.4 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม Bandura (1977)
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5.5 แนวคิดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. องค์ประกอบของจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........................
7. คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสำธำรณะ
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..
8. แนวทำงกำรเสริมสร้ำงและปลูกฝังจิตสำธำรณะในสังคมไทย
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. แนวทำงกำรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สรุป
1. จิตสำธำรณะมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อสังคม เพรำะหำกบุคคลมีจิตสำธำรณะ
สังคมก็จะน่ำอยู่มำกขึ้น ด้วยบุคคลในสังคมจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง ลดปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด และกำรทำลำยสำธำรณะสมบัติต่ำงๆ
2. ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่
- ประสำนงำนคณะอนุกรรมกำรผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำศึกษำทั่วไป ในกำรจัดทำตำรำ เอกสำร
ประกอบกำรสอน วิดีทัศน์คำบรรยำย บทเรียน e-learning
- ประสำนงำนกับสถำบันคอมพิวเตอร์ เพื่อวำงระบบหมวดวิชำศึกษำทั่วไป สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน รวมถึงกำรจัดทำข้อมูลในฐำนข้อมูล ระบบ มคอ.๓ และ มคอ.๕
- ประสำนงำนกับสถำบันบริกำรวิชำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดท่ำ E-book และกำรจัดสอบแบบ
e-testing
- ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำศึกษำทั่วไป เกี่ยวกับผลกำร สอบของนักศึกษำ
- ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำศึกษำทั่วไป เพื่อจัดส่ง รำยชื่อผู้บรรยำย
ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักบริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล สถำบัน
บริกำรวิชำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์, สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ, โครงกำรพิเศษ และภำคพิเศษ
ของ คณะ กองคลัง และหน่วยงำนอื่นๆ
- รวบรวมผลกำรดำเนินงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ดำเนินงำนหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป และกำรประกันคุณภำพ

