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หมิดิบาำศึกษำทั่ิไป 

 

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  หมายถึง วิชาท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ี 
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ       
ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรม       
ทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสงัคม
ได้เป็นอยา่งดี 

 
ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไป 
 วตัถปุระสงค์ทัว่ไปของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้าใจเพ่ือนร่วมโลก เพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิ  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
บนพืน้ฐานของข้อมลูและข้อเท็จจริงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
และตระหนกัถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือให้มีทกัษะการศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคดิอย่างมีเหตผุล 
รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาตา่ง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกัษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการติดตอ่ 
ส่ือความหมายกบัผู้ อ่ืนและด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซึง้ในคุณค่าของสัจธรรม   ความดี  ความงาม  และการด ารงตน      
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ         
มีความซาบซึ ง้ในศิลปะและสุนทรียภาพ  ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถี ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 

6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ    
สขุภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

 

 รายวิชาศกึษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุม่วิชา  โดยต้องจดัให้เรียนครบทกุกลุม่วิชาตามข้อก าหนด ทัง้นี  ้
หนว่ยกิตรวมของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลกัสตูร ดงันี ้
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1.  กลุ่มิบาำภำษำและกำาส่ือธสำา ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้  ไม่น้อธรกิ่ำ      9    หน่ิรกบต 
 1.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่เกบน 3  หน่ิรกบต               สอธดคล้อธงกัา 

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ     น (ท-ป-อธ)          ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541002  ทกัษะการสง่สารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541003  การส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์เฉพาะ  3 (2-2-5)  4 
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพ่ือท้องถ่ิน  3 (2-2-5)           2 , 4 
 
 1.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่เกบน      6   หน่ิรกบต    สอธดคล้อธงกัา 

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ     น (ท-ป-อธ)       ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

 1551001  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   2 (2-0-4)  4 
 1551002  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   2 (2-0-4)  4 
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1  2 (1-2-3)  4 
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2  2(1-2-3)  4 
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบตักิาร   2 (1-2-3)  4 
  
2.  กลุ่มิบาำมนุษรศำสตา์  ให้เลือธกเาีรนิบาำต่อธไปนี ้  ไม่น้อธรกิ่ำ   8   หน่ิรกบต 

2.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่น้อธรกิ่ำ   2   หน่ิรกบต  สอธดคล้อธงกัา 

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ     น (ท-ป-อธ)       ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

 1511001  จริยธรรมกบัมนษุย์    2 (2-0-4)  5 
 1511002   ความจริงของชีวิต    2 (2-0-4)  5           
 1521001   พทุธศาสน์     2 (2-0-4)   5 
 
 2.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่น้อธรกิ่ำ 2  หน่ิรกบต   สอธดคล้อธงกัา  

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ     น (ท-ป-อธ)      ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

2011001  สนุทรียภาพทางทศันศลิป์   2 (2-0-4)  5 
2051001  สนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2 (2-0-4)  5 
2061001  สงัคีตนิยม     2 (2-0-4)  5 
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่น้อธรกิ่ำ     2    หน่ิรกบต        สอธดคล้อธงกัา               

าหัสิบาำ    า่ือธิบาำ     น (ท-ป-อธ)    ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 
1001001  ภาวะผู้น าและการจดัการยคุใหม่  2 (2-0-4)  1 , 2 
1001002  การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตผุล   2 (2-0-4)  2 , 4 
1001003  พฤตกิรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน  2 (2-0-4)  1 , 4 
 

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่น้อธรกิ่ำ     2    หน่ิรกบต      สอธดคล้อธงกาั               
าหัสิบาำ    า่ือธิบาำ     น (ท-ป-อธ)    ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 
1631001  สารสนเทศและการศกึษาค้นคว้า  2 (1-2-3)  4 
1631002   การศกึษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)  4 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์  2 (1-2-3)  1 , 4 
1631004   เทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังาน  2 (1-2-3)  4 
1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า   2 (1-2-3)  4 
 

3.  กลุ่มิบาำสังคมศำสตา์  ให้เลือธกเาีรนิบาำต่อธไปนี ้     ไม่น้อธรกิ่ำ    6  หน่ิรกบต 
3.1  กลุ่มที่ 1 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ไม่น้อธรกิ่ำ   2   หน่ิรกบต        สอธดคล้อธงกัา                
าหัสิบาำ    า่ือธิบาำ     น (ท-ป-อธ)       ิตัถุปาะสงค์ทั่ิไปที่
2531001  วิถีไทย     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531002  วิถีโลก     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531003  ครอบครัวและสงัคม    2 (2-0-4)   1 , 5 
2541001   มนษุย์  ชมุชนและสิ่งแวดล้อม   2 (2-0-4)  1 , 3 
2561001   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   2 (2-0-4)  1 
 

 3.2  กลุ่มที่ 2   ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้  ไม่น้อธรกิ่ำ   2   หน่ิรกบต  สอธดคล้อธงกัา                
าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ     น (ท-ป-อธ)        ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

2501002   เศรษฐกิจพอเพียง    2 (2-0-4)  1 , 3 
2521001   ท้องถ่ินศกึษา     2 (2-0-4)  1 
2551001   การปกครองสว่นท้องถ่ินไทย   2 (2-0-4)  1 
3541001   การเป็นผู้ประกอบการ   2 (2-0-4)  1 , 4 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั   2 (2-0-4)  1 , 4 
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4.  กลุ่มิบาำิบทรำศำสตา์และคณบตศำสตา์ ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้  ไม่น้อธรกิ่ำ   9   หน่ิรกบต 
 4.1 กลุ่มที่ 1  ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่เกบน  6 หน่ิรกบต                 สอธดคล้อธงกัา 

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ                    น (ท-ป-อธ)   ิตัถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน     3 (2-2-5)            4 
4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุต์ใช้งาน          3 (2-2-5)  4 
4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย   3 (2-2-5)  4 
4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                           3 (2-2-5)  4 
 

 4.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้  ไม่เกบน   6   หน่ิรกบต            สอธดคล้อธงกัา                                    
าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ                           น (ท-ป-อธ)   ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่ 

4091001  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน           2 (2-0-4)  2 
4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั          2 (1-2-3)  2 
4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ          2 (1-2-3)  2 
  

 4.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือธกเาีรนาำริบาำต่อธไปนี ้ ไม่เกบน   6   หน่ิรกบต           สอธดคล้อธงกัา                                      
าหสัิบาำ    าื่อธิบาำ               น (ท-ป-อธ)    ิัตถุปาะสงค์ทั่ิไปที่

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒัน       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001002  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวนั            2 (2-0-4)  2 , 3 , 6 
4001003  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต               2 (2-0-4)  2  , 3 

 
5.  กลุ่มิบาำพลศึกษำและนันทนำกำาให้เลือธกเาีรนิบาำต่อธไปนี ้ไม่น้อธรกิ่ำ   2   หน่ิรกบต                   

าหัสิบาำ    าื่อธิบาำ       น (ท-ป-อธ)   ิตัถุปาะสงค์ทั่ิไปที่สอธดคล้อธงกัา 

1161001   กีฬาและนนัทนาการเพ่ือคณุภาพชีวิต     2 (1-2-3)  6 
1161002  การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ      2 (1-2-3)  6 
1161003  การลีลาศเพ่ือสขุภาพ       2 (1-2-3)  6 
1161004  กีฬาศกึษา        2 (1-2-3)  6 
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ค ำอธ บิาำราำริบาำ 

าหัสิบาำ     า่ือธและค ำอธิบาำราำริบาำ  น(ท-ป-อธ) 
1001001    ภำิะผู้น ำและกำาจัดกำารุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผู้ น าท่ีดีโดยทั่วไป   ประเภทของผู้ น า      
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผู้ น าและผู้ตามและบทบาทหน้าท่ีผู้ตามท่ีดี มนุษย์สมัพนัธ์
และ การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองค์กร  กลยทุธ์ขององค์กร  ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002    กำาคบดิบเคาำะห์ กำาค้นคิ้ำและกำาใา้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากระบวนการคิด         
การศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพ่ือการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องค์ประกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตผุล  การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคดิแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนัย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา  การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอ
ความคดิ  การประยกุต์ใช้ความคดิในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวนั 
 
1001003   พฤตบกาามมนุษร์กัากำาพัฒนำตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์     
เพ่ือการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ       
 
1511001    จาบริาามกัามนุษร์     2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
 ศกึษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนษุย์  ความส าคญัของจริยธรรมตอ่มนุษย์  
เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนษุย์การประยกุต์ใช้หลกั
จริยธรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตสว่นบคุคลและสงัคม            
 
1511002 คิำมจาบงขอธงาีิบต 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุค 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน การ
แก้ปัญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสงัคม การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมี
สนัตสิขุ และสงัคมท่ีมีสนัตภิาพ 
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าหัสิบาำ     า่ือธและค ำอธิบาำราำริบาำ  น(ท-ป-อธ) 
1521001   พุทิศำสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
 ศกึษาประวตัิ  องค์ประกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
กบัสงัคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  
หลกักรรม อริยสจั  ไตรสิกขา  เป็นต้น  หลกัจริยธรรมในพระพทุธศาสนาเน้นการปฏิบตัใิชีวิตประจ าวนั  การรู้จกั
ตนเองการพฒันาคนและการพฒันาสงัคม 
 
1541001   ทักษะกำาาัาสำาภำษำไทร 3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
 ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆการคิดวิเคราะ ห์            
การสงัเคราะห์  การจบัประเดน็  และการสรุปสาระส าคญั   
       ปฏิบตัิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและก าหนดให้อ่านหนงัสือ
นอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทักษะกำาส่งสำาภำษำไทร 3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ    
การศกึษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลกัษณ์ 
 ปฏิบตัิการพูด-เขียน  อธิบายการพูด-เขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ 
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 
1541003   กำาส่ือธสำาเพื่อธจุดปาะสงค์เฉพำะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 
 ศกึษาหลกัการและวิธีการส่ือสารเพ่ือให้บรรลตุามจดุประสงค์เฉพาะกิจ 

 ปฏิบตัิการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภำษำและกำาส่ือธสำาเพื่อธท้อธงถบ่น 3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือท้องถ่ิน  จากวรรณกรรม     
ท้องถ่ินประเภทตา่ง ๆ  
 ปฏิบตักิารเก็บข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูภาคสนาม  
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าหัสิบาำ     า่ือธและค ำอธิบาำราำริบาำ  น(ท-ป-อธ) 
1551001   ภำษำอัธงกฤษเพื่อธกำาส่ือธสำา  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
 ศกึษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท์  และประโยคในสถานการณ์
ตา่งๆท่ีเคยได้เรียนมาแล้ว  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างถกูต้องและมีความมัน่ใจ
ในการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตจริงมากขึน้  
 
1551002   ภำษำอัธงกฤษเพื่อธกำาส่ือธสำา  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน             
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ์  วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอข้อมลูท่ีจ าเป็น     และ
ใช้ได้ในชีวิตจริง   
1551003   ทักษะกำาฟัง - กำาพูดภำษำอัธงกฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศกึษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 ทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้จบัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ยการจดบนัทึก
ย่อ ฝึกทักษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ข้อมูลท่ีได้จากการฟังเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีจ าเป็น
รวมทัง้เรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของภาษา      
1551004   ทักษะกำาฟัง - กำาพูดภำษำอัธงกฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
 ศึกษาทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม  เพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสงูขึน้   
 
1551005   ภำษำอัธงกฤษปฏบาัตบกำา  2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน          
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบตัิการ  แนะน าเก่ียวกับ
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีตา่ง ๆ   
 ปฏิบตัิการพดูในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานประวตัิ
สว่นตวั  เขียนหนงัสือราชการ     
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าหัสิบาำ     า่ือธและค ำอธิบาำราำริบาำ  น(ท-ป-อธ) 
  1631001   สำาสนเทศและกำาศึกษำค้นคิ้ำ   2(1-2-3)  
 Information for Study Skill and Research 
 ศกึษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  เคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้างอิง     
 
1631002   กำาศึกษำค้นคิ้ำและกำาเขีรนาทนบพนิ์   2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  และการอ้างอิง การบนัทกึและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   คิำมาู้พืน้ฐำนทำงสำาสนเทศศำสตา์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
 ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสมัพันธ์กับสาขาวิชาอ่ืนคุณค่า
และความต้องการสารสนเทศในสงัคมปัจจบุนั  ระบบสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการและ
รับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลรีสำาสนเทศในส ำนักงำน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่ ๆ ไป 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบังานตา่ง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อปุกรณ์ในการบนัทกึ และการสืบค้น
ข้อมลู  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบือ้งต้น  ตลอดจนระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลรีสำาสนเทศเพื่อธกำาศึกษำค้นคิ้ำ   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
    ศกึษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานข้อมูลและ          
บริการฐานข้อมลู  บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
สืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทาีรภำพทำงทัศนศบลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
 ศกึษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พร้อมทัง้ขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็น            
มิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์การจดัภาพ
ของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตกุารสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์
มีความแตกต่างกัน  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คณุคา่ของงานทศันศลิป์ด้านความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขัน้ตอนการเรียนรู้ ใน
หลกัการดงูานทศันศิลป์เบือ้งต้น  และน าเข้าสู่ขัน้ความซาบซึง้  ในการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์เพ่ือน ามาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึง้ ทางสนุทรียภาพ      
 
2051001    สุนทาีรภำพทำงศบลปะกำาแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ    
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของการรับรู้   
ศาสตร์ตา่ง ๆ  ของการเห็น  การได้ยิน  การเคล่ือนไหว  ศลิปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนบรม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศกึษาองค์ประกอบพืน้ฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ท่ีพบ
เห็นทัว่ไป  คีตกวีท่ีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่องบางบท  ประวตัดินตรีท่ีควรทราบ 
 
2501002   เศาษฐกบจพอธเพีรง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและ 
ชมุชน  ศกึษากรณีตวัอยา่งในชมุชน          
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2521001   ท้อธงถบ่นศึกษำ    2(2-0-4)  
 Local Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
การศึกษาท้องถ่ินกับโลกาภิวตัน์ ศึกษาท้องถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ความเป็นชุมชน     
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถ่ิน
ด้านพฒันาการ สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    ิบถีไทร  2(2-0-4)  
 Thai Living 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวัฒนาการและพัฒนาการด้านสังคมและ       
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา  
การพัฒนาโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ท้องถ่ิน    
             
2531002   ิบถีโลก  2(2-0-4 ) 
 Global Living 
 ศึกษาโลกทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสงัคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลกในด้าน
สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง
ของสงัคมโลก    
           
2531003   คาอธาคาัิและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหน้าท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวิทยาครอบครัว  
คณุธรรม  จริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยู่ของครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแก้ไข  
อิทธิพลของครอบครัวตอ่สงัคม   
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2541001    มนุษร์  าุมานและสบ่งแิดล้อธม     2(2-0-4)  
    Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ          
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม  ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติทางสังคม  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทัง้         
แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนโดยใช้ชมุชนท้องถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    กำาปกคาอธงส่ินท้อธงถบ่นไทร   2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมือง              
และการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ประวัติ
พัฒ นาการการปกครองส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ไทยและกฎหมาย ท่ี เก่ี ย ว ข้องกับ การปกครอง ท้ อง ถ่ิ น            
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มของ  การ
ปกครองท้องถ่ินไทย คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัปกครองท้องถ่ินไทย  
 
2561001    คิำมาู้เาือ้ธงต้นเก่ีริกัากฎหมำรท่ัิไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพืน้ฐานทั่วไป  ทัง้กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลักษณะและชนิดต่าง ๆ   ของกฎหมาย ล าดับชัน้ของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่ ง          
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั       
 
3541001    กำาเป็นผู้ปาะกอธากำา  2(2-0-4)  
                 Entrepreneur 
 ศกึษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะห์และเลือก  
ตลาดเป้าหมาย  สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ ประกอบการท่ี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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3591001    เศาษฐกบจในาีิบตปาะจ ำิัน  2(2-0-4)
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลักการเบื อ้งต้นทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเป็นพื น้ฐานส าหรับการท าความเข้าใจ        
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินค้าในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและผลกระทบตอ่           ระบบ
เศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคณุภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    ิบทรำศำสตา์และเทคโนโลรีเพื่อธกำาพัฒนำ  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา             
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถ่ินและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพฒันา
ท้องถ่ิน สงัคมและประเทศไทยบนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    ิบทรำศำสตา์เพื่อธาีิบตปาะจ ำิัน 2(2-0-4)      
 (Science for Everyday Life)       
 ศกึษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจ าวนั สมนุไพร ความรู้พืน้ฐานทางพนัธุศาสตร์ พลงังานท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีการส่ือสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่ชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    กำาอธนุาักษ์สบ่งแิดล้อธมและทาัพรำกาิาามาำตบ 2(2-0-4)     
 (Conservations of Environments and Natural Resources)    
 ศกึษาความหมายการจ าแนกประเภท และความส าคญัทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์   สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินระดับชาติและโลก        
สถานภาพสิ่งแวดล้อม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องค์รวมของสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยืน การอนรัุกษ์ทรัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ 
โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโน้มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
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4001004    พืาพาาณเพื่อธาีิบต  2(2-0-4)     
 (Plants for Life) 
 ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้  ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์   พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  การอนรัุกษ์และการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กีฬำและนันทนำกำาเพื่อธคุณภำพาีิบต 2(1-2-3)  
 (Sports  and  Recreation for Well-Being) 
 ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา               
และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสงัคม  การประเมินสขุภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการเลน่กีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    กำาอธอธกก ำลังกำรเพื่อธสุขภำพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
 ศกึษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคณุประโยชน์ของการออกก าลงักาย  หลกัการ
และขัน้ตอนของการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  การออกก าลงักายเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายด้านตา่ง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายให้สอดคล้องกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิ ธี   การใช้อุปกรณ์ และเค ร่ืองมือการออกก าลังกาย                    
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    กำาลีลำศเพื่อธสุขภำพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 
 ศึกษาประวัติของลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเข้าสังคมและ       
การลีลาศ  คณุคา่ของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสงัคม  ความสมัพนัธ์ของ   
การลีลาศท่ีมีตอ่สขุภาพ  และการสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอย่างสมดุล   
การจบัคู ่การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ      
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1161004    กีฬำศึกษำ  2(1-2-3)  
   Sports Education 
 ศกึษาความเป็นมากีฬา  คณุค่าของการกีฬาตอ่การพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสงัคม   
บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและ          
การปฐมพยาบาล  เลือกศกึษากีฬาหนึง่ประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกตกิาการแขง่ขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเลน่กีฬาตามความสนใจ  การจดัการแขง่ขนั         
 
4091001    คณบตศำสตา์พืน้ฐำน  2(2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
  ศกึษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตผุล เซต  ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั  
ระบบเลขฐานจ านวนจริง                
 
4091002     คณบตศำสตา์ในาีิบตปาะจ ำิัน 2(1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 
 ศกึษาการเช่าซือ้  ค่านายหน้า  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบีย้  หุ้นและดชันี
ราคาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพืน้ท่ีและปริมาตรในการซือ้ขาย   
 ปฏิบตักิารใช้โปรแกรมส าเร็จรูปชว่ยในการค านวณ  
 
4091003     คณบตศำสตา์กัากำาตัดสบนใจ 2(1-2-3)  
 (Mathematics and  Decision Making) 
 ศกึษาระเบียบวิธีทางสถิต ิการวดัแนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง  การวดัการกระจาย  ความนา่จะ เป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบือ้งต้น 
  ปฏิบตักิารใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลรีสำาสนเทศและคอธมพบิ เตอธา์พืน้ฐำน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบื อ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล และ          
ระบบเครือขา่ยเบือ้งต้น การใช้งานระบบปฏิบตักิาร อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
 ปฏิบตัิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตัิการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับการใช้
งานอินเทอร์เน็ต     
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4121002    คอธมพบิ เตอธา์และกำาปาะรุกต์ใา้งำน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
 ศึกษาเก่ียวกับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบนั 
เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้งาน 
 ปฏิบตัิการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุต์ใช้งาน    
  
4121003     กำาพัฒนำาะาาสำาสนเทศานาะาาเคาือธข่ำร 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network 
 ศกึษาเคร่ืองมือและวิธีการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจบุนัและน าไปประยกุต์ใช้กบัระบบงานขององค์กร   
 ปฏิบตัิการออกแบบและสร้างเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอธมพบิ เตอธา์และส่ือธปาะสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia  
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านส่ือประสม  อุปกรณ์  
ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น  การตกแตง่ภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมจดัท าวีดทิศัน์ และสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบกบัระบบงานขององค์กร  
  ปฏิบตักิารสร้างส่ือประสม  ประกอบการใช้งาน   
 


