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โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. บทนา
วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้
อย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ใส่ ใ จต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาและลักษณะวิชาบูรณาการ
โดยผสมผสานเนื้ อหาวิช าที่ครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิช าสั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ มวิ ช า
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ ง การจั ดวิช าศึกษาทั่ว ไปส าหรับหลั กสู ตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิต
ของรายวิช าที่ได้รั บ การยกเว้น ดังกล่ าว เมื่อนับรวมกับรายวิช าที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลั กสู ตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบที่ 1)
 กลุ่มวิชาภาษาไทย

30
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาบูรณาการ

4

หน่วยกิต

30
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบที่ 2)
 กลุ่มวิชาภาษาไทย


กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

หน่วยกิต



กลุ่มวิชาบูรณาการ

4

หน่วยกิต

2

3.

ความหมายของรหัสวิชาและรหัสชั่วโมงเรียน

GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

นก.(ท-ป-น)

ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
4. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 5 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 9 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 16 รายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)

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

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประกอบด้วย 5 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
(Arts and Sciences of Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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GE2810104
GE2810105

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 รายวิชา
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

5. คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับการสื่ อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
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GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นรายงาน
การประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาระดับสู งขึ้น เพื่อใช้ภ าษาให้ ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย
ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process
description; cause and effect relationship
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GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจี น เบื้ อ งต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails

10

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
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GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises
of development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
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GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายละระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกั บอาเซีย นและรัฐ สมาชิ ก อัตลั กษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลั ก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable
future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
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GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; Library’s information-resources storage systems; information resources searching and
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence
and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
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GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิก ภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล รตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
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GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัช นี มวลกาย รู ป แบบของการจั ดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่ นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises
for health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance

16

GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริ ม สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบี ย บ กติ ก าการแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม การแข่ ง ขั น กี ฬ าและการจั ด
การแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of
team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขัน กีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ผู้ น านั น ทนาการ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership;
recreational activities for training courses; recreational games; camping and appropriate
recreational activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and
series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละและ
การประยุ ก ต์ พื้ น ที่ แ ละปริ ม าตร ดอกเบี้ ย และเงิ น ผ่ อ นช าระ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี เ งิ น ได้ เลขดั ช นี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
GE2810102

ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
2(2-0-4)
Arts and Sciences of Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเอง ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการประกอบการและ
เข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development; necessary skills and
characteristics to work; transformational leadership; personality; team work; and creative
thinking to entrepreneurship and careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of sports
science and exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ
ที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับวัส ดุ วัส ดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัส ดุยานยนต์ วัส ดุทาง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
6. การพัฒนาผลการเรียนรู้
6.1 คุณธรรม จริยธรรม
6.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
6.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น การเข้า
ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
มีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้ รู้หน้าที่ของการเป็น ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
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มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุก รายวิช า รวมทั้ งการจัด กิจกรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
6.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 ความรู้
6.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง กลุ่ ม ศิ ล ปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
6.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
6.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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6.3 ทักษะทางปัญญา
6.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้ น นั กศึกษาจ าเป็ น ต้องได้รั บ การพัฒ นาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุ ณธรรม จริยธรรม และความรู้
นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง ตกผลึกแนวคิดด้วย
ตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
6.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การปฏิบัติจริง
6.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนเป็น
เรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
6.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ก ารเรีย นการสอนที ่ม ีก ารก าหนดกิจ กรรมให้ม ีก ารท างานเป็น กลุ ่ม การท างานที ่ต ้อ ง
ประสานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
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6.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
6.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
6.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
7. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แต่ ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ใ ดบ้ า ง โดยระบุ ว่ า เป็ น
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้
ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
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(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
               
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
               
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
               
GE2100104 วรรณคดีไทย
               
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
               
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
 
 


GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
 
 


GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
  
 

 
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  
 
 
 
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
 
 



ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4






  

  






27

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
การฟังภาษาอังกฤษ
 
 


การสนทนาภาษาอังกฤษ
 
 


ภาษาจีนพื้นฐาน
 
 


ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 
 


พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
  
 
    
มนุษยสัมพันธ์
               
ระเบียบวิธีวิจัย
               
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
               
สังคมกับเศรษฐกิจ
               

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
               
อาเซียนศึกษา
  
 
  
 
สันติศึกษา
  
 
       
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
 
 
 

จิตวิทยาทั่วไป
               
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
            
การพัฒนาบุคลิกภาพ
               
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
               
การวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนา
               
การพัฒนาและประเมินโครงการ
               

GE2600102 สถิติเบื้องต้น

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   
                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
GE2500101 พลศึกษา
               
GE2810102 ลีลาศ
               
GE2500103 กีฬาประเภททีม
               
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
               
GE2500105 นันทนาการ
               
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
               

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21

  
GE2810102 ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเอง
               
เพื่อการเข้าสู่อาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
               
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
               
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
               
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
               
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
               
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
  
 
 
   

