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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
---------------------------------- 

 
1.  ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 ชื่อภาษาอังกฤษ  General Education Program  
                                   
2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    ฝายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3.  จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับน้ีปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมฉบับประกาศใช พ.ศ. 2555 
กําหนดใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2559 
เปนตนไป โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตามลําดับ ดังน้ี 

     คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คราวประชุมครั้งที ่1/2559  
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คราวประชุมครั้งที ่136-1/2559 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 

 
4.  หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 4.1 หลักการและเหตุผล  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู  
มีความใฝรู เรียนรูตลอดชวิีต คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล กอรปดวยคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ มีทักษะดานภาษาและการสื่อสาร กาวทันเทคโนโลยี คิดเปน ทําเปนอยางชาญฉลาด 
มีทักษะชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษา   
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ใชอยูในปจจุบันใชมานานพอสมควรแลว เพื่อความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและโลกอนาคต และเพื่อใหการจัดหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหทันสมัย สําหรับใชในการจัดทําหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุงทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่จะเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

การบรรลุวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังกลาว สามารถดําเนินการโดยการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในหลักสูตรสาขาวิชาชีพ และในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
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ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จะตองไดผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  

กลไกหน่ึงที่จะสรางบัณฑิตที่พึงประสงค ใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณสามารถดําเนินการได
โดยผานกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดการจัดการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดไววา 
“หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจ
ตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอม
ใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก”  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดกําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 32 หนวยกิต โดยมีแนวคิดใหการเรียนการสอน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนการบูรณาการระหวางศาสตรตาง ๆ ทั้งสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร  
ในอัตราสวนที่เหมาะสม และใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหฝกปฏิบัติและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
       ดังน้ันจึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยไดปรับปรุงและ
จัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไปข้ึนใหม กําหนดเน้ือหาสาระในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  
 

4.2 ปรัชญา  
 มุงเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคา
ของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของ  สรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

4.3 วัตถุประสงค 
เพื่อใหนักศึกษา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

2. มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ 
3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีนิสัยใฝรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
4. มีความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะห การใหเหตุผลและการแกปญหา 
5. มีความสามารถเชิงตัวเลข การใชภาษาและเทคโนโลยีในการติดตอสือ่สาร 

 
5.  กําหนดการใชหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุงใหมจะเริ่มใชในปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
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6.  โครงสรางและขอกําหนดของหลักสูตร  
 โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงในป พ.ศ. 2558 เปนโครงสรางที่กําหนดรายวิชา
โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
เปนแกนในการจัดทํา 

โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมวิชาคณิตศาสตร              
และกลุมสุขพลานามัยและนันทนาการ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 32 หนวยกิตเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของวิหมวดชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 

1. กลุมวิชาภาษา 
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ในดาน

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปน
เครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจําวัน และเปนเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรูตอไป 

 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิด วิเคราะห และแสวงหาความรูดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม
จริยธรรม และซาบซึ้งในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย
เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติ รวมทั้งตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ และ บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม 

 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มุงพัฒนาผูเรียนในการการแสวงหาความรูจากธรรมชาติทั้งดานชีวภาพและกายภาพ เขาใจใน

ความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผล
ตอวิถีชีวิตและความคิดของมนุษยรวมทั้งสภาพแวดลอมปจจุบันและอนาคต รูจักใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการศึกษาคนควาและการประยุกตใชงานอันจะมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย 
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรูจักใชประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร  
มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห การใหเหตุผลและการแกปญหา มีนิสัย

ใฝรู และมคีวามคิดสรางสรรค  
 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
มุงพัฒนาผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีความเปนผูนํา ยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผู
ตาม มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี  
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โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมนอยกวา 32 หนวยกิต ประกอบดวย 
สวนท่ี 1 รายวิชาบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนดรายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต  
สวนท่ี 2 กลุมวิชาบังคับเลือกที่กําหนดกลุมวิชาอีกไมนอยกวา 23 หนวยกิต  
สวนท่ี 3 กลุมวิชาเลือก ที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมใดใดก็ไดอีกเปน

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งน้ีตองสอดคลองกับขอกําหนดของแตละกลุมวิชา  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2558 
 

กลุมวิชา 
สวนท่ี 1 

รายวิชาบังคับ 
สวนท่ี 2 

กลุมวิชาบังคับเลือก 
สวนท่ี 3 

กลุมวิชาเลือก  
1.  กลุมวิชาภาษา -  12 นก.     

 
6 นก. 

 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 
3 นก. 

 
3 นก. 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

- 3 นก. 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร    
- 

 
3 นก. 

5. กลุมวิชาสุขพลาน ามัย
และนันทนาการ 

 
- 

  
2 นก. 

รวม 3 นก. 23 นก. 6 นก. 
จํานวนหนวยกิตรวม 32 นก. 

 
 

6.1 โครงสรางหลักสูตร 
6.1.1 โครงสรางสวนท่ี 1 รายวิชาบังคับ จํานวน 3 หนวยกิต 
       เปนวิชากลางที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน จํานวน 3 หนวยกิต ดังน้ี 
 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 
 01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

 

6.1.2 โครงสรางสวนท่ี 2 กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
       เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหรือหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษาแลวแตนโยบาย  
อาจแตกตางกันออกไปในแตละหลักสูตร ทั้งน้ีจํานวนตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในแตละ
กลุมวิชา ดังน้ี 

1. กลุมวิชาภาษา จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
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6.1.3 โครงสรางสวนท่ี 3 กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       ผูเรียนสามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาใดใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งน้ี ตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของแตละกลุมวิชา 
 

6.2 ขอกําหนด 
6.2.1 ขอกําหนดท่ัวไป 
        รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนับเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หรือวิชาชีพเลือก/วิชาโท 
 

6.2.2 การเรียนในกลุมวิชาภาษา 
หลักสูตรอาจกําหนดใหนักศึกษาใหมที่มีผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษตํ่า 

ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 01-312-008 เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งตองไดรับ     
การประเมินผลเปน S (ผลการเรียนเปนที่พอใจ) จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปใน 
กลุมวิชาภาษา รายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของนักศึกษาในการศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษอื่นๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการเก็บความรูและประสบการณเพื่อการสอบผานการ
วัดสมรรถนะดานภาษาตอไป 

 

6.2.3 การเรียนในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1. 05-022-013 การเปนผูประกอบการ  

ทุกหลักสูตรสามารถเลือกศึกษาเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปได ยกเวน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

2. 05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 
ทุกหลักสูตรสามารถเลือกศึกษาเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปได ยกเวน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 

6.2.4 การเรียนในกลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
       กําหนดใหทุกหลักสูตรศึกษารายวิชาในกลุมน้ีเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาบังคับเลือกไม
นอยกวา 2 หนวยกติ และอาจเลือกศึกษาเปนวิชาเลือก หรือวิชาเลือกเสรไีดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต 
 
7.  รายวิชา  
7.1 กลุมวิชาภาษา         จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
7.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
      Thai for Communication 
01-011-002   ทักษะการอานภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills 
01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills 
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01-011-004   ศิลปะการพูด  3(3-0-6) 
 Art of Speaking 
01-011-005   การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing 
7.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 
01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  English for Everyday Use 
01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Communication Skills 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 
01-312-004   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Reading Skills in English 
01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Writing Skills in English 
01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0-6) 
  English for Work 
01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  English for Science 
01-312-008   เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ  (ปรับพื้นฐาน) 
 Pre-sessional English 
01-313-009          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                            Chinese for Communication    
01-314-010         ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                           Malay for Communication 
01-315-011        ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                           Japanese for Communication 
01-316-012        ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                         Korean for Communication 
01-317-013        ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                          French for Communication 
01-318-014        ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
                          German for Communication 
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7.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหศึกษา  3 หนวยกิต ในวิชาตอไปน้ี 
01-022-001   พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม   3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness 
 

และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปน้ี 
7.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม    3(3-0-6) 
 Morals and Ethics 
01-021-002   มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 Human Relations and   

 Personality Development 
01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
         General Psychology 
01-021-004   ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย  3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment 
01-021-005   สารัตถะแหงความงาม  3(3-0-6)  
 Beauty Matters 
01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ  3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art 
01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
 Music for Life 
01-021-008   ศิลปะการเลนเงา  3(3-0-6) 
 Art of Shadow Play 
01-021-009   มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
 Human Relations for Living 
01-021-010   วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement 
7.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
01-022-002   สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
 Society and Government 
01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม  3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization 
01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน  3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context 
01-022-005   สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  3(3-0-6) 
 Peace and Human Security 
01-022-006   ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai Studies 
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01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย  3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems 
01-022-008   อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy 
01-022-010   ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 
 Community Studies 
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต  3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions 
01-022-012   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use 
05-022-013   การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
05-022-014        การวางแผนการเงินสวนบุคคล  3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning 
 

7.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
7.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
02-031-001   ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
 Great Moments in Science 
02-031-002   มนุษยกับชีวมณฑล  3(3-0-6) 
 Man and Biosphere 
02-031-003   มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี  3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products  
02-031-004   มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
 Man and Environment 
02-031-005   สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6)  
 Environment and Resources Management 
02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  
02-031-007  ยาและสารเสพติด  3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
02-031-008   ของเสียและมลภาวะ  3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
02-031-009   แหลงพลังงานทางเลือก  3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources 
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7.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001   สารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills 
02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Technology 
 
7.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร               จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
02-040-001   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use 
02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
 Beauty of Mathematics 
02-040-003   คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร  3(3-0-6) 
 Mathematics for Arts 
02-040-004   คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Mathematics for Business 
02-040-005   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
 Mathematics for Science 
02-040-006   สถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use  
 

7.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ        จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต  
ใหเลอืกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ   2(1-2-3) 
 Health and Well-Being 
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย  2(1-2-3) 
 Thai Performing Art 
01-050-003 การรักษาสุขภาพ  2(1-2-3) 
 Health Care 
01-050-004 ผูนํานันทนาการ  2(1-2-3) 
 Recreation Leadership 
01-050-005 กีฬาลีลาศ  2(1-2-3) 
                     DanceSport 
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ  2(1-2-3) 
 Leisure Cycling 
01-050-007  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 
01-050-008  ฟุตบอล  1(0-2-1) 
 Football 
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01-050-009   บาสเกตบอล  1(0-2-1) 
 Basketball 
01-050-010   ตะกรอ  1(0-2-1) 
 Takraw 
01-050-011   ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal 
01-050-012 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 Badminton 
01-050-013   วายนํ้า  1(0-2-1) 
 Swimming 
01-050-014   วอลเลยบอล  1(0-2-1) 
 Volleyball 
01-050-015   เทนนิส  1(0-2-1) 
 Tennis 
01-050-016   กอลฟ  1(0-2-1) 
 Golf 
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8. คําอธิบายรายวิชา 
    8.1 คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
 

         8.1.1 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  01 คือ      คณะศิลปศาสตร 
  02 คือ      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

05 คือ    คณะบริหารธุรกิจ 
   V หมายถึง สาขา 
  0 คือ      สาขาศึกษาท่ัวไป 
  3 คือ      สาขาภาษาตางประเทศ 
 WX หมายถึง         กลุมวิชา/วิชายอย 
  10 หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
   11 คือ   รายวิชาภาษาไทย 
   12 คือ   รายวิชาภาษาอังกฤษ 
   13 คือ   รายวิชาภาษาจีน 
     14 คือ   รายวิชาภาษามลาย ู
   15 คือ   รายวิชาภาษาญ่ีปุน 
   16 คือ   รายวิชาภาษาเกาหล ี
   17 คือ   รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
     18 คือ   รายวิชาภาษาเยอรมัน 
 20 หมายถึง      กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   21 คือ   รายวิชามนุษยศาสตร 
   22 คือ   รายวิชาสังคมศาสตร 
  30 หมายถึง      กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   31 คือ   รายวิชาวิทยาศาสตร 
   32 คือ   รายวิชาเทคโนโลยี 

40       หมายถึง      กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  50       หมายถึง      กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 Y หมายถึง   ปท่ีควรศึกษา 
   0  คือ   จัดใหศึกษาในปการศึกษาใดก็ได 
   1  คือ   ควรจัดใหศึกษาในชั้นปท่ี 1 
   2  คือ   ควรจัดใหศึกษาในชั้นปท่ี 2 
   3  คือ   ควรจัดใหศึกษาในชั้นปท่ี 3 
   4  คือ   ควรจัดใหศึกษาในชั้นปท่ี 4 

ZZ หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
 



12 
 

     8.1.2 หนวยกิตและความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
    C(T-P-E)  
  C หมายถึง   จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
  T หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศึกษาภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
  P หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศึกษาภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
  E หมายถึง   จํานวนชั่วโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห 
 
8.2 รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา    
     8.2.1  กลุมวิชาภาษา 
              8.2.1.1  รายวิชาภาษาไทย 
 
01-011-001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Thai for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การสื่อความคิด
ดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in listening, 
speaking, reading, and writing; reading and listening for main idea; speaking 
and writing to express ideas; applications of multimedia technology in 
presentation  
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01-011-002  ทักษะการอานภาษาไทย     3(3-0-6) 
Thai Reading Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย  กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และประเมินคา
วรรณกรรมไทย  การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี  ความ
แตกตางระหวางการอานออกเสียงกบัการอานไมออกเสียง  เทคนิคในการอานแบบเร็ว  
การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 

  
01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 

Thai Writing Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ ขอความ 
และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทละคร 
และรอยแกว  หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค  เทคนิคในการราง การ
แกไข และการเรียบเรียง  การฝกใหเกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวนโวหาร  การพัฒนา
ทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; principles 
and strategies of creative writing; drafting, revising and editing techniques; 
practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical skills 
development in writing 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด       3(3-0-6) 
Art of Speaking 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด การพูด
ตามตนราง และการพูดจากความจํา  การกลาวคําอวยพร  การตอบรับและการปฏิเสธ 
การสัมภาษณ  การเจรจาตอรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด  การพูดนําเสนอ     
กลยุทธในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใชกริยาทาทางและนํ้าเสียง  กริยามารยาทใน
การพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, and 
memorized speaking; greetings; accepting and refusing complements, job 
interview; negotiation; organization and presentation of ideas; presenting 
presentation; public speaking strategies; skills in using gestures and tone; 
manners matter in speech 

01-011-005  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ  ความรูพื้นฐานและทักษะทาง
ปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน  วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง  ทักษะใน
การคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมินเน้ือหาสาระใน
การอานเชิงวิชาการ  การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  งานที่มอบหมายในการ
อานและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information and 
reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, 
summarizing, and evaluating academic reading; practicing writing in various 
forms; class discussion, reading and writing assignments  
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     8.2.1.2  รายวิชาภาษาตางประเทศ 
 
01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 

English for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที่ไมซับซอน 
คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
 

01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
English Communication Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ  คําศัพทและไวยากรณที่จําเปนในการสื่อสาร  
การอานเรื่องสั้น  การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing to 
communicate 

 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

English Conversation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอื่น  การกลาวลา  การขอโทษ  การขอบคุณ   
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย   
การพูดโทรศัพท  การซื้อขายและตอรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอก
ทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving opinions; 
making an appointment; telephoning; purchasing and bargaining; ordering 
food; asking and giving directions 
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01-312-004  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
Reading Skills in English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียดสนับสนุน  
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท คําเติม คําอางอิง  การ
คาดการณและการทํานายขอความลวงหนา  ขอเท็จจริงและความคิดเห็น  การอานแบบ
เร็ว  การลําดับเหตุการณ  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual 
clues, affixes and references; previewing and predicting; facts and 
opinions; speed reading; sequencing; inference 

 
01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Writing Skills in English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียนประโยค  
การเขียนเรียงความระดับยอหนา  ประเภทของงานเขียน การกรอกแบบฟอรม   
การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความโดยยอ  การเขียน
สรุปจากเรื่องที่อาน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

  
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6) 

English for Work 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การอานประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน   
การสัมภาษณงาน  โครงสรางองคกร  คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสํานักงาน  การนําเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working and 
communicating in offices; presentation 
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01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 
English for Science  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร  ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ  ภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตร  
คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร  ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่ใช
ในภาษาวิทยาศาสตร  การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ  การฝกอานและอภิปรายกลุม
เกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of diagrams; 
practicing reading scientific articles and group discussion 
   

01-312-008  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ (ปรับพ้ืนฐาน) 
Pre-sessional English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดานความเขาใจในการฟง  
การสนทนา ไวยากรณและคําศัพท  ทักษะพื้นฐานในการอานและการเขียนเพื่อเปน
พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตอไป 
Studying English as a foreign language in areas of listening comprehension, 
conversation, grammar and vocabulary; basic skills in reading and writing 
for higher English courses studies 

  
01-313-009  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Chinese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
ภาษาจีน  โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและไวยากรณ   
คํา ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010  ภาษามลายเูพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูม ี คําที่ใชทั่วไปและการอานออกเสียง  
คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนา
ในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic 
skills in listening and speaking for everyday conversation with appropriate 
expressions 

 
01-315-011  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุน  คํา ถอยคํา
และประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและ
สํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and Kanji; 
Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and sentences; basic 
skills in listening and speaking everyday conversation with appropriate 
expressions 

 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

Korean for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหล ี พยัญชนะและสระ  การวางตําแหนงของคํา
และโครงสรางประโยค  การใชถอยคําในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
French for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและโครงสราง
ประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและ
สํานวนภาษาที่ถูกตอง  การฝกทักษะในการอานบทความและการเขียนขอความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

 
01-318-014  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

German for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมัน  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและโครงสราง
ประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและ
สํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและการเขียนขอความสั้น  ๆ
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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8.2.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
    8.2.2.1  รายวิชามนุษยศาสตร 
 

01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม     3(3-0-6) 
Morals and Ethics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของชีวิต  ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  เปาหมาย
และหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจดวยคุณธรรม  ทฤษฎีและ
ประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย  ความเช่ือมโยงระหวางศาสนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกตใชเนนความเขาใจและ
การปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal and 
criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical theories 
and contemporary issues; the connection of religions, morals and ethics; 
ethical and moral criteria and application for understanding and proper 
practice for peaceful co-existence 

  
01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย   
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม  มารยาททาง
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within organization 
and society; social manners and recreational activities; personality 
development 
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01-021-003  จิตวิทยาท่ัวไป     3(3-0-6) 
General Psychology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของ
มนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; sensation, 
perception, learning, intelligence, emotion, motivation, personality, and 
mental health; psychological factors and social influences on human 
behavior; personal adjustments for quality of life 

 
01-021-004  ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย     3(3-0-6) 

Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  สิ่งที่
มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรูและประสบการณของมนุษยในทาง
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  สถานะทางสังคม และการ
แสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-being; 
impacts on human beings on mental status, morals, believes, behavior, 
trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, culture, 
community, and technology; human experiences in art, music, literature, 
philosophy, and history; the status in society and the need for happiness 
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01-021-005  สารัตถะแหงความงาม     3(3-0-6) 
Beauty Matters 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงามของ
มนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  คุณคาของความงามและ
สุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน  
สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและการอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing art, 
and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health cares; 
Thai etiquette and peaceful co-existence 

 
01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ     3(3-0-6) 

Aesthetics in Art  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณคาทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม ความตลกขบขัน 
และความเศราสลด  ศิลปะวิจักษ  คุณคาทางคุณธรรมและคุณคาทางปญญาของงาน
ศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร  ความสัมพันธระหวางศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
judgment; culture and art interaction 
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01-021-007  ดนตรีเพ่ือชีวิต     3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร  เน้ือหาและรูปแบบของ
ดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง  ทักษะในการอานภาษาดนตรี  
การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะช้ิน  เทคนิคในการเลนดนตรี  การเลนดนตรีเปนกลุมวง  
การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตาง  ๆ
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music reading 
skills; individual practice and performing a particular instrument; playing 
techniques; ensemble playing; recital and performances of a variety forms 
of music 

 
01-021-008  ศิลปะการเลนเงา     3(3-0-6) 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา  ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรมทองถ่ิน
ของประเทศตางๆ  การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจากตุรกี  รูปแบบ
การเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  องคประกอบของการเลนหนังใน
ภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  รูปแบบการเลน
หนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics of 
shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its Turkish 
descendants; forms of shadow play in China and the Southeast Asian 
countries; elements of Nang, the shadow play in the South of Thailand: 
the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the repertoire 
scripts; pattern of Nang performance in contemporary society 
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01-021-009  มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต     3(3-0-6)
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาในการ
สรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน  เทคนิคของการสราง
ทัศนะดานมนุษยสัมพันธ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธและปญหาที่
เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of psychological 
theories in developing human relations in life and work; skill-building 
techniques in human relations; influential factors and related problems 

 
01-021-010  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation of 
public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; pluralism and 
democratic ways of life; life-long learning for sustainable development 

 
8.2.2.2  รายวิชาสังคมศาสตร 
 

01-022-001  พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม     3(3-0-6) 
Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  สิทธิ
มนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง  ความรับผิดชอบตอสังคม  
หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรมของ
พลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; human 
rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; equality 
and self-reliance; public mind and moral consciousness of citizen by 
learning and practicing good manners 
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01-022-002  สังคมกับการปกครอง     3(3-0-6) 
Society and Government 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและรูปแบบ
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณทาง
การเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปจจัยเกื้อหนุนและปญหาอุปสรรคใน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political changes 

 
01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม     3(3-0-6) 

Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะคนหาขอมูลทางปรัชญา 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกิจและศาสนาที่มี
บทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถ่ินและสังคมโลก  ประเพณีที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของ
ความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม  ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิง 
อวัตถุ  ความสัมพันธระหวางประเพณีกับอารยธรรม  องคประกอบในการยกระดับอารย
ธรรม  เชน ระดับทางการเมืองและองคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; the 
relation between culture and civilization; factors leading to the rise of 
civilization: level of political and social organization of society, level of 
ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society  
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01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน     3(3-0-6) 
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยถึง
ปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการปรับเปลี่ยนอารย
ธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai history 
and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages and 
disadvantages of western-oriented development; Thai culture adjustment 
in the globalization context 

  
01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย     3(3-0-6) 

Peace and Human Security 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  ปญหาสันติภาพ
และความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การพัฒนาที่ย่ังยืนดานสันติภาพ
และความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การวิจัยดานสันติภาพและความ
มั่นคงของมนุษย  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development of 
peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 

 
01-022-006  ไทยศึกษา     3(3-0-6) 

Thai Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม  นาฏศิลปและดนตรี
ไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; religions; 
Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; handicrafts; Thai 
classical dances and music; Thai food; Thai folk cultures and wisdom 
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01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย       3(3-0-6) 
Law and Legal Systems 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  กฎหมาย
เฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional law 
and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law 

 
01-022-008  อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 

ASEAN Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความหลากหลายทาง
การเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน  ลักษณะพื้นที ่
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือระหวางประเทศ
อาเซียน  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความรวมมือของอาเซียน
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  พัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of ASEAN 
countries; modernization and globalization; agricultural, industrialized and 
merchandized cooperation and development; ASEAN economic system; 
ASEAN Community development; roles of ASEAN on other regions 
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01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจ
ไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน  การบริหาร
จัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  โครงการ
พระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 

  
01-022-010  ชุมชนศึกษา     3(3-0-6) 

Community Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือในการศึกษาชุมชน  
กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะหชุมชน  การวางแผน
ชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community studies 
involving the physical environment, history, economy, society, politics, 
culture, and public health; community analysis; community planning; 
creating the community development project 
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01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต     3(3-0-6) 
Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเช่ือ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  
เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษาประเพณีของชาวใตในยุค
ปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk entertainment; 
the conservation of southern traditions in contemporary contexts; field 
studies and working activities 

  
01-022-012  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคาเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษสิทธ์ิและ
ผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปนผูประกอบการ  การเงินและการ
ธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 
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05-022-013  การเปนผูประกอบการ     3(3-0-6) 
Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ  สภาพสังคมและมนุษย
ที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  เทคนิค
การตลาด  การโฆษณาและการขาย  ระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงินสําหรับ
ธุรกิจ  และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social and 
human factors necessary to opening and operating a business; 
management and leadership; marketing techniques; advertising and sales; 
accounting principles and systems; business finance; writing a business 
plans 

 
05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

Personal Financial Planning 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหาร
รายได  รายจายและภาระหน้ีสิน  การออมและทางเลือกการลงทุน  การวางแผนประกัน  
การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  การเตรียมความพรอมกอน
ลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in investment; 
insurance planning; children education planning; financial planning for 
retirement; preparation before investing 
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8.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    8.3.1  รายวิชาวิทยาศาสตร 
 
02-031-001  ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 

Great Moments in Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในครสิตศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับการ
คนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน รังสีแกมมา 
ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎี
สัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรดและอตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุคของไฟฟา 
เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การกอต้ังองคกร
อนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูลฐานในดวง
อาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic bomb, 
WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, solar 
neutrinos captured 

 
02-031-002  มนุษยกับชีวมณฑล     3(3-0-6) 

Man and Biosphere 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภทของ
ระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ   
แหลงพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลกและกลุมที่อยูอาศัย   
ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเน่ืองจากธรรมชาติและมนุษย   
การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; creating 
and maintaining a healthy environment for human beings 
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02-031-003  มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี     3(3-0-6) 
Man and Chemical Products  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย  ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด  สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  
เครื่องสําอาง  สารเคมีที่ใชในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑปโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents and 
human life, cleaning products; contaminated food and food additives; 
drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; radioactive 
agents and petrochemical products; impacts of chemical agents on 
human beings 

 
02-031-004  มนุษยกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

Man and Environment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศและ
มลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปอนอาหาร   
การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม  ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and geo-
hazards; the atmosphere and air pollution; water and water pollution; 
pesticides; food additives; population, community, and environment 
systems analysis; eco field trip required 
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02-031-005  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
Environment and Resources Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม   
การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; principles of 
ecology and natural balance; classifications of natural resources and their 
conservation; environmental pollution; preventing and solving pollution 
problems; pollution and health problems; law and regulations related to 
environmental impacts; integrated environmental management and 
sustainable development 

 
02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความย่ังยืน  มลพิษสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบตอสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  การตัดสินใจ
และหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความย่ังยืน  พลังงานหมุนเวียนและแหลง
พลังงานที่ย่ังยืน  อัตราการใชพลังงานของชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management of 
natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 
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02-031-007  ยาและสารเสพติด       3(3-0-6) 
Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของสารเสพ
ติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกบัความสัมพันธระหวางยา 
สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด   
การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา การขับสารพิษ และ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก  การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors of 
drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse 
and addiction; addiction treatments by medication, detoxification, 
behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 

 
02-031-008  ของเสียและมลภาวะ     3(3-0-6) 

Waste and Pollution 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ยอยสลายไดและยอยสลายไมได
ทางชีวภาพ  ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย  การลดละเวน การใชซ้ํา และ
การแปรรูปของเสีย  แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ  แหลงแพรมลภาวะในเชิง
ฟสิกส เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง  สารมลภาวะที่เปน
ของแข็ง ของเหลว และกาซ  สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและยอยสลายไมไดทางชีวภาพ  
มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย  ผลกระทบของของเสียและมลภาวะตอสุขภาพ  
สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-biodegradable 
waste; hazardous waste and non-hazardous waste; waste reduce, reuse, 
and recycle (3Rs); sources of pollution and pollutants; physical, chemical 
and biological sources of waste exposure; visual and noise pollution; solid, 
liquid and gaseous pollutants; biodegradable and non-biodegradable 
pollutants; pollutants from human activities; impacts of waste and 
pollution on health; waste free society as an index of civilization 
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02-031-009  แหลงพลังงานทางเลือก     3(3-0-6) 
Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึนนํ้าลง 
ไฟฟาจากพลังนํ้า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  
เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and disadvantages 
of alternative energy; energy storages 

 
8.3.2  รายวิชาเทคโนโลยี 

01-032-001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา     3(3-0-6) 
Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
สารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล  จริยธรรมและระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 
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02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
Computer Technology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  การประยุกตใช
สารสนเทศในองคการ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล 
อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา  เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวต้ิง การ
ออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  การ
ฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; information 
applications for organization; programming techniques, systems 
development, database design, e-mail, uses of browsers and search 
engines; social network, Cloud computing, web design, and web 
programming; using computer networks for communication; hands-on 
practice in computer applications 

 
8.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 
02-040-001  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม อัตราสวน 
รอยละ  การช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห  สมการเชิง
เสนและกราฟ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, decimals, 
ratios and percentage; weights and measurements; variation; area and 
volume; analytic geometry; linear equations and graphs; trigonometric 
ratios; mathetacal skills and process and applications for everyday use 
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02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระในเชิงศิลปะ
และสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถที่จะหารลงตัว 
ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา เลขฟบอนนาชี 
อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมีที่สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมทิอ
พอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการมิติที่สี่  เนนการ
อภิปรายในช้ันเรียนและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing on 
class discussion and student presentation 

 
02-040-003  คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร     3(3-0-6) 

Mathematics for Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเสน  การช่ัง ตวง 
วัด  สัดสวนและรอยละ  กําไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 
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02-040-004  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
Mathematics for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  สัดสวนและรอยละ  อสมการและสมการเชิงเสน  กําไรขาดทุน  ดอกเบี้ย  
ภาษี  คาเสื่อมราคา  การประกัน  คาบําเหน็จคานายหนา  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 
 

02-040-005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 
Mathematics for Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเสน  อสมการและกราฟ  ฟงกชันเลขช้ี
กําลังและฟงกชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห  ภาคตัดกรวย  ตรีโกณมิติ  เมทริกซ
และการประยุกต  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 

 
02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณคาพารามิเตอร  
การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอย  การประยุกตสถิติใน
การใชงานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and probability 
distribution of random variables; binomial and normal distributions;  
parameter estimation; hypothesis testing; correlation and regression 
analysis; statistical applications for everyday use 
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8.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 
01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ     2(1-2-3) 

Health and Well-Being 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย  ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทางอารมณ
และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพทาง
ทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพในแงกายภาพและ
จิตภาวะ  ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว  พฤติกรรมของ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of well-being: career, social, financial, physical, 
and community well-being; subjective and psychological aspects of  
well-being; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and  
well-being consideration; human behavior related to health and  
well-being 

 
01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย    2(1-2-3) 

Thai Performing Art 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับรองและ
ฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย  องคประกอบ ตัวละคร และการแตงกายสําหรับการ
เตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด  รูปแบบการแสดง
และเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํามโนราห  การฝกทักษะในการขับรอง
และฟอนรําอยางใดอยางหน่ึงตามที่ถนัดเชนเพลงบอกและมโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as dance 
drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and techniques of 
impromptu duet and Manora dancing in southern region; practical skills in 
performing particular kind of singing and dancing such as impromptu duet 
and Manora 
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01-050-003  การรักษาสุขภาพ    2(1-2-3) 

Health Care 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดลอม ที่มี
ผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข  ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับชีวิต  หลักการและ
วิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และการพักผอนหยอนใจ  หลักการและวิธีการ
ฝกสมาธิ  การบําบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  ปญหา
ทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมนํ้าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, 
and environmental factors on health and wellness; interrelationship 
between health and life; principles and methods of physical fitness, sport, 
games, and recreation; theories and practices of meditation; natural 
therapy; macrobiotics and their effect on health; health problems 
involving with food and nutrition, drugs, weight control, smoking and 
other addictions 

 
01-050-004  ผูนํานันทนาการ     2(1-2-3) 

Recreation Leadership  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ  บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลและองคกร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจงและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  การจัดการ
ความปลอดภัยและความเสีย่ง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational field; 
roles of leadership in interpersonal and organizational communication; 
motivational theories and group dynamics; outdoor activities and trips 
preparation; recreational management related to scheduling, marketing, 
budgeting, financing, and facilities;  safety and risk management 
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01-050-005  กีฬาลีลาศ     2(1-2-3) 

DanceSport 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและรูปแบบ
ของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ องคประกอบของการ
ลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหน่ียวรั้ง และการกะเวลา การ
วางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลา ดุลยภาพระหวางการการทํางานของ
กลามเน้ือและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes;  

 
01-050-006  จักรยานเพ่ือนันทนาการ     2(1-2-3) 

Leisure Cycling 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและจักรยาน
ภูเขา  ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใชสอย และการ
กีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการเบรค การ
ใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และการขับข่ีลูเด่ียว  การขับข่ีอยางปลอดภัย
บนทองถนนและทักษะในการขับข่ีเปนกลุม  กลไกของจักรยานและการบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, utility, 
and sport under various route conditions; riding techniques and skills: 
braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; riding 
safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms and 
bike maintenance 
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01-050-007  พลศึกษา     1(0-2-1) 
Physical Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนินการ
แขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical fitness; 
team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and arranging 
selected sport competition 

 
01-050-008  ฟุตบอล     1(0-2-1) 

Football 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football competition 

 
01-050-009  บาสเกตบอล     1(0-2-1) 

Basketball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball competition 

 
01-050-010  ตะกรอ     1(0-2-1) 

Takraw 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw competition 
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01-050-011  ฟุตซอล     1(0-2-1) 
Futsal 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal competition 

 
01-050-012  แบดมินตัน     1(0-2-1) 

Badminton 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 

 
01-050-013  วายนํ้า     1(0-2-1) 

Swimming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางนํ้า  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming competition 

 
01-050-014  วอลเลยบอล     1(0-2-1) 

Volleyball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball competition 
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01-050-015  เทนนิส     1(0-2-1) 
Tennis 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis competition 

 
01-050-016  กอลฟ     1(0-2-1) 

Golf 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ  การพัฒนารางกายและอารมณจากการเลน
กอลฟ  วงสวิง  การเลือกใชอุปกรณ  การจับไมกอลฟ ทายืน และการวางตําแหนงลําตัว  
การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  กฎกติกา
มารยาทของกอลฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, and 
alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting 
special shots; rules and etiquettes of golf 

 
9.  มาตรฐานผลการเรียนรู  
 

    9.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    9.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  9.1.1.1 มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 

 9.1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
  9.1.1.3 มีความซื่อสัตยสุจริต 

 9.1.1.4 มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
 9.1.1.5 มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 

    9.1.2 กลยุทธการสอน 
   1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ 
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  
   2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทาง        
การปฎิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
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   3. อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 

 4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
 5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ 

 9.1.3 การประเมินผล 
 1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคําสอน
ของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  
 2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด ทาง
สังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา 
 3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 4. การสอบวัดประมวลความรู  
 

   9.2 ดานความรู 
    9.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

   9.2.1.1 มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 

  9.2.1.2 สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  9.2.1.3 เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส      
โลกาภิวัตน 

  9.2.1.4 ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน   
และสากล 
  

    9.2.2 กลยุทธการสอน 
  1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลตาม
หัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนการกลุม  
   2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 
   3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน    
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
   4. จัดทัศนศึกษา 
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    9.2.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
  2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการใน  
ช้ันเรียน การทําแบบฝกหัด 
   3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
 

   9.3 ดานทักษะทางปญญา 

   9.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 9.3.1.1 สามารถคิดคน ริเริ่ม  สรางสรรค อยางเปนระบบ  
 9.3.1.2 สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

 9.3.1.3 สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองค
ความรู 

 9.3.1.4 สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหา
ในทางเลือกที่เหมาะสม 

 9.3.1.5 สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ิน
และสากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

   9.3.2 กลยุทธการสอน 

   1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ     
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรยีนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา วิธีการ
คนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
   2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา(Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบคนพบ 
การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
   3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหาขอเท็จจริง 
การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
   4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรูดวย
การต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
  9.3.3 การประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
 2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การใหเหตุผล
วิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา  
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   9.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    9.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  9.4.1.1 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
  9.4.1.2 เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
 9.4.1.3 รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
 9.4.1.4 มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 9.4.1.5 เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อ
การดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
     9.4.2 กลยุทธการสอน 

  1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
  2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การแบงกลุม
ทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
  3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติ
ของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
    9.3.3 การประเมินผล 
  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
  2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
  3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
 

   9.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     9.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 9.5.1.1 สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
 9.5.1.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
 9.5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยาง
มีวิจารณญาณ  
 9.5.1.4 สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
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    9.5.2 กลยุทธการสอน 
  1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย

ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
  2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ

นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
 3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู

แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา 
วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

     9.5.3 การประเมินผล 
  1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน

การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
  2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 

 3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 

 
10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย          
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย           
01-011-004 ศิลปะการพูด              
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ           
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

 
        

 
      

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ        

 
 

 
       

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
         

 
     

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                    
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

 
      

 
 

 
      

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
 
      

 
 

 
      

01-312-008 เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                   
01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                  
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร                  
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร                  
01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร                  
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร                   

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                      
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ              
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                
01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย               
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม           
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ           
01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต           
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                  
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต            
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต           
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                 
01-022-002 สังคมกับการปกครอง                    
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                  
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน            
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย          
01-022-006 ไทยศึกษา            
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย            
01-022-008 อาเซียนศึกษา                 
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                 
01-022-010 ชุมชนศึกษา                 
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต                      
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                      
05-022-013 การเปนผูประกอบการ                      
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                       
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02-031-001 ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                      
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                      

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                      

02-031-004 มนษุยกับส่ิงแวดลอม                       
02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                       

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                     
02-031-007 ยาและสารเสพติด                       

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                       

02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก                       

01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา                       

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                       
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร 

02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                   
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                    

02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                      

02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                      

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                      

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                     
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                     
01-050-003 การรักษาสุขภาพ                     
01-050-004 ผูนํานันทนาการ                        
01-050-005 กีฬาลีลาศ                     
01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                     
01-050-008 ฟุตบอล                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรบัผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ตอ) 

01-050-009 บาสเกตบอล                     
01-050-010 ตะกรอ                     
01-050-011 ฟุตซอล                     
01-050-012 แบดมินตัน                     
01-050-013 วายน้ํา                     
01-050-014 วอลเลยบอล                     
01-050-015 เทนนิส                     
01-050-016 กอลฟ                     
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11. การพัฒนาคณาจารย 
1. ปฐมนิเทศอาจารยเรื่องบทบาทความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา  
2. ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

เชน คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบยีบตาง ๆ  
3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคการวัดและ

ประเมินผล การใชสื่อ การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา
และแผนการสอน 

4. นําการจัดการความรูมาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการปฏิบัติการสอนที่ดี (Best 
Practice) 

5. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมกิจกรรม
เครือขายพัฒนาอุดมศึกษา 

6. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น   

 
12. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

12.1 การบริหารหลักสูตร 
1. มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
 ทั้งความพรอมดานบุคลากรและดานครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน 
2. มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชา    
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกภาคการศึกษา 

และนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และการนําเสนอวิธีการสอนใน
รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

12.2 การบริหารคณาจารย 
1. อาจารยใหม  
    กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณตรงกับรายวิชาที่สอน กําหนดวิธีการและ

กระบวนการพัฒนาอาจารย เชนปฐมนิเทศ อบรมวิธีการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
สอน และการผลิตสื่อการสอน และการจัดอาจารยพี่เลี้ยง 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เชน อบรมการสอน การ

เขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา การศึกษาดูงาน การนําเสนอผลการสอน การ
รวมประชุมกับเครือขายวิชาศึกษาทั่วไป  

3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น  เชน การขอตําแหนงทางวิชาการ  การลาศึกษาตอ 
 
 


