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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 ค ำน ำ 
 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก และหลักสูตรจะต้องปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์  และแนวทางในการบริหารหลักสูตร  ในการปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรของสาขาวิชาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้ านต่าง ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อ    
ภาษาไทย  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบ 
4.1 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
4.2 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
     เป็นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5. สถานภาพและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
5.1 เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
5.2 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เห็นชอบในการน าเสนอต่อ 

สภาวิชาการ ในการประชุม  ครั้งที ่2/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 
5.3 สภาวิชาการเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุม  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 มกราคม 2559 
5.4 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2559 

วันที่ 28 มกราคม 2559 
 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 



 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
1. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการ มีโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ทักษะการปรับตัว ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ทักษะการบริหารการจัดการ 

3. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า เข้า
ใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่ น 
สถาบันและประเพณี 

4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
2. กรอบแนวคิดในการจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิชาที่
มีเนื้อหาเฉพาะซึง่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ  

3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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หมวดที ่3 โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา 
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    ในด้านทักษะ 

การฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อความหมายกับผู้อ่ืน
และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 

เพ่ือให้รู้จัก เข้าใจคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม มีความรู้อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก โดยสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจบน

พ้ืนฐานของข้ อมู ล  ข้ อ เท็ จจริ งต ามหลั กการวิทยาศาสตร์  มี จิ ตส านึ ก เกี่ ย วกับการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

 
1.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 
2. รายวิชา 

2.1 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน                  6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                              ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท–ป–อ) 

  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

Fundamental Burmese 
3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     น(ท–ป–อ) 
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skill 

3(3-0-6) 

  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 

     
 2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     น(ท–ป–อ) 
  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 

Public Mind and Civic Social Engagement  
3(3-0-6) 

 
  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human Beings, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

     
 2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1.1 - 2.1.4 จ านวน    ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
2.2 ความหมายของเลขรหัสวิชา   

การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 
  2.2.1   ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
  2.2.2  การจัดกลุ่มวิชา  สาขาวิชา  ยึดระบบการจัดหมวดสาขาวิชา ของ   ISCED 
(International  Standard  Classification  Education) เป็นแนวทาง 

2.2.3   การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา  ยึดหลัก  3  ประการ  คือ 
1) ยึดสาระส าคัญ (Concept)  ของค าอธิบายรายวิชา 
2) ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
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2.2.4  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัว    
                                                    

 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 
 

2.3 ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   1 – 3   กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
   2.3.1 กลุ่มวิชาการศึกษา 

100  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา 
116  สาขาวิชาพลศึกษา 

   2.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
151  สาขาวิชาปรัชญา 
152 สาขาวิชาศาสนา 
154  สาขาวิชาภาษาไทย 
155  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
157  สาขาวิชาภาษาจีน 
163  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
169 สาขาวิชาภาษาพม่า 

   2.3.3 กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
201  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
205  สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206  สาขาวิชาดนตรี 

    2.3.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
250  สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
252  สาขาวิชาสังคม 
253  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
254  สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
255  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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256  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

   2.3.5 กลุ่มวิชาบริหารธุรกจิและการจัดการ 
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  สาขาวิชาการตลาด 
359  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 

   2.3.6 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
400  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
409  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
412  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   2.3.7 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
550  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
2.4 ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
2.5 ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  0   หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

2.6 ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพือ่การท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
               

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย              


2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3501002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts 
from various information resources and to practice critical thinking, synthesis and 
summarizing, including to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve communication 
purposes, including to practice speaking and writing as well as an assessment of speaking 
and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, 
listening to and speaking from various dialogues. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on diverse 
situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and 
writing for communication. 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, 
practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using 
Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday 
life for applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
รา้นอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such 
as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other 
situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, 
and writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with 
Korean vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, 
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, 
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and explaining 
with Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, 
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, 
emotional intelligence, self-understanding, self-development, human relations, 
teamwork, and social living with happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical 
thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, 
problem solution and idea application in daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human 
beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human 
beings, application for ethical principle to develop the quality of life for individual and 
society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and 
religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical 
principles for happy life and peaceful society. 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in 
daily life and developing oneself and society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information 
literacy standards, information resources, information resource management system, 
information sources, search engines for information resources, information access, 
reference, and research presentation. 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and environment 
inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, perceiving aesthetics 
element, composition principle, and theories of Thai visual arts presentations leading to 
the values in beauty and story through learning process of basic principles of visual arts 
appreciation and academic criticism. 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, 
theories of seeing, hearing, moving and performing. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยก
ย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, common 
forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.  
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership 
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement, 
communication and teamwork development, confliction management and charging 
management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, 
conditions or factors of determining and changing political structure economy, Thai 
society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to present, 
understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society. 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of 
society, civic social engagement, development process for public mind, being good 
citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for prevention and 
suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and 
solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, 
ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global 
interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society and 
culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions for new 
world, global citizenship, gender and sexuality and modern society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world 
and Asian countries including to explore the transformation of agriculture to industrial 
society and modernity to post modernity with discourses in accordance, development 
and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of 
globalization and social movement of localization. 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว 
การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, 
culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free 
circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, 
agriculture, education, sports, health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among 
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact 
of human activities on environment such as energy consumption and agriculture, 
solutions to the problem of environment ethics, conservation principles, participation in 
integrative management, and sustainable development.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
  Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, 
participation, sufficiency, environment management, sustainable development, and 
geographic information technology in order to emphasize community, locality, and 
sustainability. 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, 
Thai democratic development including political process, role and duties of political 
institutions, governing management, analyzing problems and future tendency of Thai 
politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage 
and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business 
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, market 
entry and business assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and family 
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal 
and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and 
entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the 
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business 
theories, ethics and responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591002  เศรษฐกจิพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
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  Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, volunteer, 
and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of local wisdom in 
the context of new-age society, conceptual model of sufficiency economy philosophy to 
know the truth of life, adoption the sufficient economy philosophy’s principles to live in 
the changing society appropriately. 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities to 
improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport 
and recreational activities on physical, mental, emotional and social, assessment of 
one’s health, select of types of sports and recreations, train of basic sport skills and to 
organize the recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the 
selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the equipment 
and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์  อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, importance 
of the environment and natural resources, the environment and humans. The 
environmental condition currently occurring in the country and the world. Impact on the 
environment and natural resources, conservation and sustainable management of 
natural resources, coupled with the moral and ethical principles. 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  
prevention,  health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax 
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in 
everyday life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using 
statistical software and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information 
searching, learning for information technology and communication, applied to education, 
the laws and morality ethics in information technology. 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, the 
application of the system of organization, creating and designing webpages by using 
computer software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production 
systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental 
factors affecting agriculture production, agricultural by-products and their user, the 
impact of the agricultural occupations. 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
  Food hazard, health problems and food borne disease, effect of 
impurities and food contaminants on human health, principles of food consumption for 
good health, food hygiene for health, dietary supplements, organic food, food and 
herbs, genetically modified food, food labeling and nutrition labeling. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อม
บ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and 
equipment maintenance.  

-  - 



 
 

- 32 - 

ตารางเปรียบเทียบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2554) โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559) เหตุผล 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกวา่         6 หน่วยกิต 

   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                        ไม่น้อยกวา่            6    หน่วยกิต 
  และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.-4. จ านวน ไม่น้อยกว่า  3    หนว่ยกิต 
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกวา่         6 หน่วยกิต 

   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                        ไม่น้อยกวา่            6    หน่วยกิต 
  และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.-4. จ านวน ไม่น้อยกว่า  3    หน่วยกิต 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

   

ค าอธิบายรายวชิา (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2554) ค าอธิบายรายวชิา (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) เหตุผล 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6)  
 (Thai  Language  Skills) 
 ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6)  
 Thai Language Usage Skills 
 หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ   
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดย
น าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts 
from various information resources and to practice critical thinking, synthesis and 
summarizing, including to present the study by verbal and written communication. 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
 (Language and Communication for Specifics Purposes) 
 ศึกษาหลักการและวิธกีารใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ฝึกปฏิบัติ 
การพูดและการเขียนและประเมินการพดูและการเขียน 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
 Language and Communication for Specifics Purposes 
 หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 Principles, language usage and communication to achieve 
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as an 
assessment of speaking and writing. 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

-  - 
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1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น    3(3-0-6)  
 (Language and Communication in  Local Community) 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทตา่ง ๆ ในท้องถิ่น  
ฝึกการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 

 ตัดรายวิชาออกเนื่องจากไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6)  
 (Fundamental  English) 
 ศึกษาการเขยีนประโยคเบื้องต้นตามหลกัไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทีถู่กต้อง ฝกึทกัษะการ
อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6)  
 Fundamental English 
 การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึ กการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ 
 Writing basic sentences based on English grammar, reading short 
passages, listening to and speaking from various dialogues. 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  
 (English for Communication) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึก
ทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)  
 English for Communication 
 โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์  
 This course emphasizes on English structure and forms based on diverse 
situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading 
and writing for communication. 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Oral - Aural Communication in Japanese Language) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝกึการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชวีิตประจ าวัน เพือ่สามารถใช้ภาษาญีปุ่่นได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง    

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, 
practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by 
using Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese 
about everyday life for applying in real situations. 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝกึการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวนภาษาจีนในบทสนทนา
เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชวีิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical 
usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 

ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธบิาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1571002 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Reading and Writing Chinese for communication) 
 ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการเขียนตวัอกัษรจีน ศึกษา
ลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฝกึเขียน ฝกึอ่านค าศัพท ์วลี ประโยคและข้อความอยา่งง่ายที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน
ทั่วไป เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริง 

1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese for Tourism 
 ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซ้ือสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations 
such as travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping 
and other situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 

ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมยั
เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1661001 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking Korean for communication) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเร่ืองทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝกึการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชวีิตประจ าวัน เพือ่สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ 
และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, 
reading, and writing with short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Korean vocabularies and expressions, expressions for basic 
communication. 

ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธบิาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1661002 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Reading and Writing Korean for communication) 
 ศึกษาหลักการเขียนตวัอักษรเกาหลี ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐานตาม
หลักไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท ์วล ี
ประโยคและขอ้ความอยา่งง่ายที่ใช้ในชีวติประจ าวันทัว่ไป เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่ง
ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 

 ตัดรายวิชา เนื่องจากได้น า
ค าอธิบายบางส่วนไปไว้ใน
รายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร แล้ว 
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1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพมา่ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเร่ืองและอธิบายดว้ยค าศัพท ์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชวีิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, 
vocabularies and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic 
conversations. 

ปรับปรุงชื่อวิชาใหม่ และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1691002 การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Reading and Writing Myanmar for communication) 
 ฝึกการสนทนาดว้ยภาษาพม่า โดยเน้น การเรียนรู้พยัญชนะ สระ และการออกเสียง 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นฝึกทักษะพื้นฐานด้านการพูด การฟัง เช่น ค า
ทักทาย ตัวเลข วันเดือนปี สีเครือญาติ การสั่งอาหารและการรับประทานอาหาร การสอบถาม
เส้นทาง การซ้ือขายสินค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวนั 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, 
reading and writing for short sentences and passages including storytelling and 
explaining with Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 

ปรับปรุงชื่อวิชาใหม่ และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน   3(3-0-6)  
 (Human Behavior and Self Development) 
 ศึกษาเข้าใจเกีย่วกับพฤตกิรรมมนุษย์ วธิีการศึกษาพฤตกิรรม ปัจจยัพื้นฐานของ
พฤติกรรม ได้แก่ ปัจจยัทางชีววิทยา ปจัจัยทางสังคมวิทยา ปจัจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของ
พฤติกรรม เช่น เชาวป์ัญญา การจ าการคิด ความเชื่อ เจตคติ  อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ ์การท างานเป็นทีมเพื่อการท างานร่วมกันและ
การอยู่รว่มกันอย่างเป็นสุข    

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self-Development 
 พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, 
biological factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, 
emotional intelligence, self-understanding, self-development, human relations, 
teamwork, and social living with happiness. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมวีิจารณญาณ  3(3-0-6) 
 (Critical Thinking Skills) 
 ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝกึกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาท ิการคิดวิเคราะห์
และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนยั การคิด
อย่างมีวจิารณญาณ การแกป้ัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making Skill 
 กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

ปรับปรุงชื่อวิชาใหม่ และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical 
thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical 
thinking, problem solution and idea application in daily life. 
 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์    3(3-0-6) 
 (Ethics and Human Being) 
 ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ 
ทฤษฎีทางจริยธรรม หลกัจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยกุต์ใช้
หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่วนบุคคลและสังคม 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์     3(3-0-6) 
 Ethics and Human Beings 
 ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to 
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and 
religion for human beings, application for ethical principle to develop the quality 
of life for individual and society. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

1511002 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
 (Facts  of  Life) 
 ศึกษาความหมายชวีิต ชวีิตมนุษย ์การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชวีิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

1511002 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
 (Facts of Life) 
 ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
 Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth 
and religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, 
and ethical principles for happy life and peaceful society. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

1521001 พุทธศาสน์     3(3-0-6)  
 (Buddhism) 
 ศึกษาประวัต ิองค์ประกอบต่างๆ และลกัษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อรยิสัจ 
ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสงัคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  
ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

1521001 พุทธศาสน์     3(3-0-6)  
 Buddhism 
 ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้น
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for 
practicing in daily life and developing oneself and society. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้   3(3-0-6)  
 (Information for Research  and  Study) 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ และ
แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นควา้ 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6)  
 Information for Study and Research 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 Definition, significance, role of information technology, information 
literacy standards, information resources, information resource management 
system, information sources, search engines for information resources, information 
access, reference, and research presentation. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Visual Art) 
 ศึกษาเร่ืองสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ สิง่แวดล้อม  
ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  
พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม  หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย 
จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเร่ืองราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดู
งานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6) 
 Aesthetics of Visual Arts 
 สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อม
ทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิด
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเร่ืองราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงาน
ทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 Aesthetics related to impression and affection of nature and 
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, 
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual 
arts presentations leading to the values in beauty and story through learning 
process of basic principles of visual arts appreciation and academic criticism. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Drama) 
 ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ 
การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts 
 การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญ
ของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, 
theories of seeing, hearing, moving and performing. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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2061001 สังคีตนิยม     3(3-0-6) 
 (Music Appreciation) 
 ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ 
ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท  ประวัติดนตรีที่ควร
ทราบ  

2061001 สังคีตนิยม     3(3-0-6) 
 Music Appreciation 
 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับ
การยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความ
ซาบซึ้ง 
 Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, 
common forms, dominant composers, and masterpiece of literary work. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม ่   (3-0-6)  
 (Leadership   and  Contemporary  Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหนา้ที่ ที่จะมีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิค การ
ประยุกต์ใช้วธิีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่
รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการ
จัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตดัสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน 
 

3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า    3(3-0-6)  
 Leadership Development 
 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 Definition, an emphasis, conceptual development and leadership 
theories, leadership development, decision, motivation and encouragement, 
communication and teamwork development, confliction management and 
charging management. 

ปรับปรุงชื่อวิชาใหม่ และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม  3(3-0-6)  
 Personality Development and the Art of Socializing  
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะในการ
เข้าสังคมได้ 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย     3(3-0-6) 
 (Thai  Social  Economy) 
 ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต 
แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงและเหตผุลของการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
 History of Thai Society and Culture 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 

ปรับปรุงชื่อวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา และเพิ่มค าอธบิาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 Political development history, economy, Thai social and cultural, 
conditions or factors of determining and changing political structure economy, 
Thai society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to 
present, understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary 
society. 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6) 
 (Social Equity and Peace) 
 ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎหีลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  โครงสร้างและ
ชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลือ่มล้ าและความขัดแย้งทาง
สังคม ความยากจนและสวัสดิการสังคมการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้
ประชาชน เอ็นจโีอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม การสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทาง
สังคมและสันติภาพ 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมี
รายวิชาจิตสาธารณะและ
พันธะทางสังคมของพลเมือง
แล้ว 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(2-2-5) 
 (Civics and Social Responsibility) 
 ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกบัความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตที่ท า
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบตอ่สังคมโดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 
 Public Mind and Civic Social Engagement 
 บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 Social role, conscience, and responsibility of being good members of 
society, civic social engagement, development process for public mind, being 
good citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for 
prevention and suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of 
corruption and solutions of corruption by applying citizenship concepts. 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Social Science for Development 
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ใน
มิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน 
สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคม
สมัยใหม่ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้ทันโลก 
สังคมสมัยใหม่ 
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 Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, 
ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global 
interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society and 
culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions 
for new world, global citizenship, gender and sexuality and modern society. 
 

2521001 โลกาภวิัตน์และทอ้งถิ่นภิวัตน ์   3(3-0-6) 
 (Globalization and Localization)  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏกีระแสหลกั กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภวิัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ  
สหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภวิัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมอืง เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์   3(3-0-6) 
 Globalization and Localization  
 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม  สังคม
สมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการ
เคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world 
and Asian countries including to explore the transformation of agriculture to 
industrial society and modernity to post modernity with discourses in accordance, 
development and transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life 
as a result of globalization and social movement of localization. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2531002 อาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพ
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย 
ผลประโยชน์และผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 

2521002 อาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 Definition, importance, background, charter, politics, economy, society, 
culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free 
circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, 
agriculture, education, sports, health, and development gap. 
 
 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) 
 (Thai and Global Society) 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
ลักษณะทั่วไปของวถิีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภมูิปัญญาไทย ศึกษา
สังคมโลก ความเป็นโลกาภวิัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง  โดยเน้นความสัมพันธ์ระหวา่งไทยและสังคมโลก 
 

 ตัดรายวิชาออก เพราะมี
รายวิชาที่ปรับและคล้ายกันกับ
รายวิชานี้แล้ว 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Human Being  Community and Environment) 
 ศึกษาระบบนิเวศ มนษุย ์ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษยแ์ละความสัมพันธ์ทางพื้นที ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต์่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อม
แนวทางการแก้ปัญหาจรยิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Human Beings, Community and Environment 
 ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหา  
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 Ecology, human beings, community, environment, relations among 
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the 
impact of human activities on environment such as energy consumption and 
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation 
principles, participation in integrative management, and sustainable development. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 (Local Resource Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ มาตรการ
ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความ
พอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน  
 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 Local Resource Management 
 ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, 
participation, sufficiency, environment management, sustainable development, 
and geographic information technology in order to emphasize community, locality, 
and sustainability. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานและววิัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทย
ภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
 แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยใน
อนาคต  
 Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, 
Thai democratic development including political process, role and duties of 
political institutions, governing management, analyzing problems and future 
tendency of Thai politics. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6)     
 (Introduction to Law) 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทัว่ไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดตา่งๆ ของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6)     
 Introduction to Laws 
 ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การ
ใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including 
usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 3501004  การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6)  
 Business Initiation 
 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเร่ิมธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
 Definition, significance and processes of business initiation, business 
readiness assessment, searching for business opportunities, business planning, 
market entry and business assessment and improvement. 

เพิ่มรายวิชาใหม่ ส าหรับ
นักศึกษาที่จะเรียนรู้ในการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น 

 3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)  
 Finance in Daily Life 
 การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเช่ือส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 Financial planning and management in daily life for personal and family 
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement 
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดการ
ทางด้านการเงินใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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and entertainment. 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship) 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก ่การจัดการ การบัญชี การเงิน 
การบริหารบุคลากร การบริหารส านกังาน การตลาด สว่นประสมทางการตลาด การวิเคราะหแ์ละ
เลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธกีารควบคุมทางการ
ตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)  
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the 
readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, 
business theories, ethics and responsibility, related law trends to be the 
entrepreneur. 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)  
 (Economics in Daily Life) 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
สังคม  เช่น  กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทาง
เศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท า
บัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัและเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 ตัดรายวิชาออก เพราะมี
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6)   
 (Sufficiency Economy) 
 ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีตอ่ระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดระบบทุนนยิมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดบับุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืน
และมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้กับเหตุการณ์จริง 

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)  
 Sufficiency Economy 
 ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
 Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, 
volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life, continuation of 
local wisdom in the context of new-age society, conceptual model of sufficiency 
economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient economy 
philosophy’s principles to live in the changing society appropriately. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
 (Sports and Recreation for Quality of Life) 
 ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝกึทกัษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
 Sports and Recreation for Quality of Life 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ 
 The significance and the necessity of sports and recreational activities to 
improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of 
sport and recreational activities on physical, mental, emotional and social, 
assessment of one’s health, select of types of sports and recreations, train of 
basic sport skills and to organize the recreational activities. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ    3(2-2-5) 
 (Exercise for Health) 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชนข์องการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ การออกก าลังกายเพือ่พัฒนาสมรรถภาพ 
ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผล
การออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกาย 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
 Exercise for Health 
 ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย
ด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลัง
กายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the 
selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the 
equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical 
fitness test. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6)               
 (Science  and  Technology  for  Development) 
 ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธกีาร
ของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยีภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น
และของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  
ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศบน
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพยีง  

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมี
รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน
แล้ว 
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4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชวีิตประจ าวัน  3(3-0-6)                              
  (Science and Technology for Daily Life) 
 ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)                              
 Science and Technology for Daily Life 
 ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in 
everyday life. 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)   
 (Conservation Environments and Natural Resources) 
 ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษยแ์ละระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและโลก 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)   
              Environments and Natural Resources Conservation 
 ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 Definition and category of environment and natural resources, 
importance of the environment and natural resources, the environment and 
humans. The environmental condition currently occurring in the country and the 
world. Impact on the environment and natural resources, conservation and 
sustainable management of natural resources, coupled with the moral and ethical 
principles. 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 4071001  สุขภาพและสุขอนามัย    3(3-0-6) 
 Health and Health Care 
 ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  
prevention,  health  care  and  environment  for  careers  and  health care 
coverage. 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นกัศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับสขุภาพและ
สุขอนามัย 
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4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน     3(3-0-6)                  
 (Fundamental  Mathematics) 
 ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง    

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)                  
 Mathematics in Daily Life 
 ดอกเบี้ย การซ้ือเงินผ่อน การเช่าซ้ือ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
  Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax 
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in 
everyday life. 

ปรับปรุงชื่อวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา และเพิ่มค าอธบิาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6)  
  (Mathematics  and  Decision  Making)  
 ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความนา่จะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6)  
 Mathematics and Decision Making  
 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice 
using statistical software and decision making. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรบันักศึกษา 3(2-2-5) 
 (Computer Skills and Information Technology for Students) 
 ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัตกิารเบื้องตน้ส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล   การใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)  
 Computer and Information Technology 
 การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน 
กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Using operating system, utility programs, using the internet, information 
searching, learning for information technology and communication, applied to 
education, the laws and morality ethics in information technology. 

ปรับปรงุชื่อวิชา ค าอธิบาย 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  
 (Word  Processing and  Presentation) 
 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพื่อจัดเก็บแฟ้มขอ้มูลเอกสารและเรียก
แฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อ 
ความ ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพมิพ์เอกสารต่างๆ การ
น าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น การ
แทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ 
การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากใน
มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่ต้อง
เรียนและสอบซ่ึงมีเน้ือหา
รายวิชาเหมือนกับรายวิชานี้อยู่
แล้ว 
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4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการขอ้มูล    3(2-2-5) 
 (Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
 ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงานและ
สมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถอุื่นๆ วาดภาพและปรับแต่ง
รายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูม ิการค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชัน 
ด้านการตรวจสอบเง่ือนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและฟังก์ชันอื ่ๆ เพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ 
 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากใน
มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่ต้อง
เรียนและสอบซ่ึงมีเน้ือหา
รายวิชาเหมือนกับรายวิชานี้อยู่
แล้ว 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์    3(2-2-5) 
 (Website  Design  and  Development) 
 ศึกษาเครื่องมือและวธิีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
เรียนรู้การน าไปประยกุต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) 
 Website Design and Development 
 การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Using tools and methods in the design and development of websites, 
the application of the system of organization, creating and designing webpages by 
using computer software. 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
 การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 

 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 (Agriculture  in  Daily  Life) 
 ศึกษาววิัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ผลผลิตของการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปจัจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life 
 วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production 
systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, 
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products 
and their user, the impact of the agricultural occupations. 
 

คงเดิม และเพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ค าอธิบายรายวชิา (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2554) ค าอธิบายรายวชิา (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) เหตุผล 

 5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
 Food for Health 
 อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 Food hazard, health problems and food borne disease, effect of 
impurities and food contaminants on human health, principles of food 
consumption for good health, food hygiene for health, dietary supplements, 
organic food, food and herbs, genetically modified food, food labeling and 
nutrition labeling. 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษารู้เกี่ยวกบัอาหารที่
รับประทานในชีวิตประจ าวัน 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Technology  in  Daily Life) 
 ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทัง้การติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรอืการซ่อมแซม
เครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 Technology in Daily Life 
 ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือ
และการซ่อมบ ารุง 
Background on the technology used in everyday life, local technology, alternative 
to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance. 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 (Local  Technology) 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น  เพือ่พัฒนา
และแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู ้ ยอมรับและคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลย ีภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมี
รายวิชาเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ซ่ึงมี
เนื้อหาการสอนเหมอืนกัน 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พัฒนาและปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ 1940/๒๕๕๘ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 
……………………………………… 

 

เพื่อให้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุง
ทุกๆ 5 ปี ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 และมีกำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังนี้  

 

  อธิกำรบดี      ประธำน 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร     รองประธำน 

  คณบดีคณะครุศำสตร ์     กรรมกำร 
  คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรคณะครุศำสตร์   กรรมกำร 

รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรคณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร   กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่ วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕5๘ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวทิย์ วงษบ์ุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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