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ค าน า 
 

 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชา
ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับค านิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd)  
 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้น าไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหมห่รือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
 

1. ชื่อหมวดวิชา 

ชื่อภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4.1 เป็นหมวดวิชาหนึ่งในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
โดยแบ่งรายวิชาเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์
แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  

4.2 ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  

5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

5.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) ก าหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2559  

5.1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 7 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

5.1.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการ
ประชุมครั้งที่    /2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2559  

5.1.5 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่                
7 เมษายน 2560 
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5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)(เพิ่มเติม ครั้งที1่/2561) 
5.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ) สจล. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 
5.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2561 
5.2.3 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการ

ประชุมครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 
 

5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)(เพิ่มเติม ครั้งที1่/2562) 
5.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ) สจล. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
5.3.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 2562 
5.3.3 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการ

ประชุมครั้งที ่6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
 
 

5.4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที ่3/2563) 

5.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป สจล. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 

5.4.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2563 

5.4.3 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการ
ประชุมครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 

 
 

5.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที ่4/2563) 

5.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป สจล. เมื่อวันที่  17 เมษายน 2563 

5.5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที ่28 เมษายน 2563 

5.5.3 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการ
ประชุมครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

 
 
 



 

7 
 

 
5.6 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

(เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที ่6/2563) 
5.6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาศึกษา

ทั่วไป สจล. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
5.6.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที ่23 มิถุนายน 2563 
5.6.3 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการ

ประชุมครั้งที ่7/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
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หมวดที่ 2  ข้อมลูเฉพาะของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

1. หลักการและเหตุผลในการปรบัปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่ถูกก าหนดโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้มี “วิชาศึกษาท่ัวไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

ปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นับตั้งแต่มีการก าหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดท ากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
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ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สั งคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน า
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตและการท างานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้ านที่ เ กิ ดขึ้ น  (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ  Ageing & Health) มี ผ ล ใ ห้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้  และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ท าได้ (เปลี่ยนงาน)  
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับสื่อใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/ประเมินได้ 
6. เรียนรู้ปัญหา/มีส านึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ /ขายทั่วโลก 
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สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ
มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในอนาคต มีความช านาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ าให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังที่กล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้น า 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  
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2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี
คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดการเปิดสอน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจ าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

6. นักศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้ส าหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
1. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาท าการของสถาบันฯ โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีจ านวนรายวชิา

ดังต่อไปนี้ 
 

 

3.2. การแบ่งกลุ่มวชิา 

 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบ                                  บเดิม
ซึ่งได้แก่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา 
เป็นการจัดกลุ่มรายวิชาตามเน ื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้
นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง แตย่ังสามารถคงความเชื่อมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้ได้ จึงได้ท าการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่า
แห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและ
การสื่อสาร โดยเนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มวิชา เดิม ปรับปรุง 

ครั้งที่ 1/2561 

ปรับปรุง 

ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 

ตามมต ิ

สภาวิชาการ 

กลุ่มคุณค่าแหง่ชีวติ 10 8 24 0 

กลุ่มวิถีแหง่สังคม 7 15 10 1 

กลุ่มศาสตร์แหง่การคิด 4 12 3 4 

กลุ่มศลิปะแหง่การจัดการ 5 9 3 1 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 26 10 7 2 

รวม 52 54 47 8 
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กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา ส านึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่งสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยง
องค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รหัสต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
 รหัสต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร  
  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสต าแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจ ากลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 
  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
  2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสต าแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 



 

14 
 

3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

กลุม่คุณค่าแห่งชีวิต จ านวน  42  รายวิชา 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

90591001 เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 
90591010 สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2561) 
 
90591011   ศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ 3 (3-0-6) 
                 IMAGINATIVE ART 
90591012   ศิลปะแห่งภาพยนตร์  3 (3-0-6) 
                 FILM APPRECIATION  
90591013   มนุษย์กับศิลปะ  3 (3-0-6) 
                 MAN AND ART 
90591014   เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน 3 (3-0-6) 
                 POWER OF CHANGE 
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90591015   ปันสุข  3 (3-0-6) 
                 JOY OF SHARING  
90591016   ทักษะแห่งความสุข   3 (3-0-6) 
                 HAPPINESS SKILLS 
90591017   ล้มให้เป็น          3 (3-0-6) 
                 FAIL-ABLE 
90591018   รู้เท่าทันอบายมุข          3 (3-0-6) 
                 ALLUREMENT PREVENTIVE LITERACY 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2562) 
 
90591019   โรงเรียนสร้างเสน่ห์         2 (1-2-3)  
                CHARM SCHOOL 
90591020   หัวใจไทย  3 (3-0-6) 
  THAI’S CHARM 
90591021 การร้องเพลง  3 (2-2-5) 
  SINGING 
90591022 ขับร้องประสานเสียง  3 (2-2-5) 
  CHAMBER SINGERS 
90591023   ละครใบ้              3 (2-2-5) 
  MIME 
90591024 ฮวงจุ้ย  3 (3-0-6) 
  FENG SHUI 
90591025 เที่ยวละไม  3 (3-0-6) 
  ECO-TOURISM 
90591026 อีสปอร์ต: เกมศึกษา   3(2-2-5) 
  E-SPORT : GAME STUDY   
90591901 ยิงปืน  2 (1-2-3) 
  SHOOTING 
90591902 ฟุตบอล  2 (1-2-3) 
  SOCCER 
90591903 บาสเกตบอล   2 (1-2-3) 
  BASKETBALL 
90591904 วอลเลย์บอล   2 (1-2-3) 
  VOLLEYBALL 
90591905 เปตอง  2 (1-2-3) 
  PETANQUE 
90591906 คาราเต้  2 (1-2-3) 
  KARATE 
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90591907 ซอฟบอลและเบสบอล   2 (1-2-3) 
  SOFTBALL & BASE BALL 
90591908 เทควันโด  2 (1-2-3) 
  TAEKWONDO 
90591909 รักบี้ฟุตบอล   2 (1-2-3) 
  RUGBY FOOTBALL 
90591910 หมากกระดาน  2 (1-2-3) 
  CHESS 
90591911 เทเบิลเทนนิส   2 (1-2-3) 
  TABLE TENNIS 
90591912 แบดมินตัน   2 (1-2-3) 
  BADMINTON 
90591913 เทนนิส   2 (1-2-3) 
  TENNIS 
90591914 ยูโด   2 (1-2-3) 
  JUDO 
90591915 ดนตรีไทยและนาฏศิลป์  2 (1-2-3) 
  THAI MUSIC AND THAI CLASSICAL DANCE 
90591916 กอล์ฟ   2 (1-2-3) 
  GOLF 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม จ านวน 33 รายวิชา 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม  (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS  
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
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กลุ่มวิถีแห่งสังคม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 
90592008 สังคมไทยในวันนี้  3 (3-0-6) 
  TODAY’S THAI SOCIETY 
90592009 รู้ทันอาเซียน  3 (3-0-6) 
  ASEAN STUDY  
90592010 ชุมชนน่าอยู่  3 (3-0-6) 
  PLEASANT COMMUNITY 
90592011 การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 3 (3-0-6) 
  CIVIC EDUCATION 
90592012 บูรณาการชาติไทย  3 (3-0-6) 
  INTEGRATIVE THAILAND 
90592013 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3 (3-0-6) 
       NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT 
90592014 วิทยาการทางทหาร  3 (3-0-6) 
  MILITARY SCIENCE 
90592015 นันทนาการกับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
  RECREATION AND TOURISM 
90592016 วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
  THAI CULTURE AND TOURISM 
90592017 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  3 (3-0-6) 
  SPORTS TOURISM 
90592018 ชุมพรศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
  CHUMPHON STUDY FOR TOURISM 
90592019 การท่องเที่ยวทางเลือก   3 (3-0-6) 
  ALTERNATIVE TOURISM 
90592020 เส้นทางสู่อาชีพ   3 (3-0-6) 
  PATH TO CAREER 
90592021 นักรีวิว  3 (3-0-6) 
  THE REVIEWER 
90592022 โหราศาสตร์ไทย    3 (3-0-6) 
  THAI ASTROLOGY 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 
 
90592023 พลวัตสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  DYNAMICS OF THAI SOCIETY 
90592024 วัฒนธรรม ส านวนและสุภาษิตจีน  3 (3-0-6) 
  CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS 
90592025 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน 3 (3-0-6) 
  CHINESE SOCIETY ECONOMY AND POLITICS 
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90592026 วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม  3 (3-0-6) 
  TRADITIONAL CHINESE CULTURE 
90592027 ทักษะการรู้สารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21  3 (3-0-6) 
  INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21st CENTURY 
90592028 หมอต้นไม้  3 (3-0-6) 
  TREE DOCTOR 
90592029 รู้เท่าทันการพนัน  3 (3-0-6) 
  GAMBLING LITERACY 
90592030 แกะรอยวิทยาศาสตร์   3 (3-0-6) 
  HISTORY OF SCIENCE 
90592031 เกาหลี แฟนคลับ  3 (3-0-6) 
  KOREAN FANCLUB 
90592032 พหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา  3 (3-0-6) 
  MULTICULTURAL SOCIETY FOR DEVELOPMENT 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม  (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563)  
 
90592033 สังคมสูงวัยเชิงรุก  3(2-2-5) 
  ACTIVE AGING SOCIETY 
 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด  จ านวน 23  รายวิชา 
 
กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด  (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 

90593005 แกะกล่องนวัตกรรม   3 (3-0-6) 
  INNOVATION UNBOXED 
90593006 มนุษย์ เงิน และคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 
  MAN, MONEY AND MATH 
90593007 ดูละครแล้วย้อนดูตัว   3 (3-0-6) 
  SERIES IN DAILY LIFE 
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90593008 วิชาเอาตัวรอด  3 (3-0-6) 
  SURVIVORS 
90593009 ภูมิคุ้มกาย   3 (3-0-6) 
  IMMUNITY THROUGH MEDIA 
90593010 ฟาร์มอัจฉริยะ   3 (3-0-6) 
  SMART FARMING 
90593011 ซ่อมได้ภายในบ้าน   3 (3-0-6) 
  QUICK-FIX @ HOME 
90593012   ไร้ซ์-สาระ              3 (3-0-6) 
  RICE-SARA 
90593013 ครัวเด็กหอ  3 (3-0-6) 
  DORM CHEF 
90593014 ท่องโลกอวกาศ  3 (3-0-6) 
  SPACE ODYSSEY 
90593015 สนุกกับปัญญาประดิษฐ์  3 (3-0-6) 
  FUN WITH AI 
90593016 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3 (3-0-6) 
  INFOGRAPHIC DESIGN 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 
 

90593017  ยาและสมุนไพรพาเพลิน  3 (3-0-6) 
  FUN WITH DRUGS AND HERBS 
90593018 สาระน่ารู้อนูพันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
  INTERESTING MOLECULAR GENETICS 
90593019 เล่าเรื่องการเดินทางแบบดิจิทอล  3 (3-0-6) 
  DIGITAL STORY TELLING IN JOURNEY 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
 

90593020 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
  DESIGN THINKING 
90593021 ปักหมุดเศรษฐกิจ BCG  3(3-0-6) 
  BCG ECONOMY IN ACTION  
กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563) 
 
90593022 สนุกกับวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 
  FUN WITH DATA SCIENCE 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563) 
 
90593023 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
  ROBOTICS AND AI 
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กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ จ านวน 18 รายวิชา 
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURS 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURS 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANN ING 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3 (3-0-6) 
      SCIENCE OF NEGOTIATION 
 

กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 
90594006 กฎหมายส าหรับคนรุ่นใหม่  3 (3-0-6) 
  LAW FOR NEW GENERATION 
90594007 กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
  LAW FOR ENTREPRENEURS 
90594008 การจัดการความรู้เพื่อการบริหารโครงการ  3 (3-0-6)  
        KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR PROJECT MANAGEMENT 
90594009 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม  3 (3-0-6) 
        KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT 
90594010 การท างานเป็นทีม   3 (3-0-6)  
  TEAMWORK 
90594011 ศัลยกรรมชีวิต   3 (3-0-6)  
  REBRANDING 
90594012 นักพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  3 (3-0-6) 
  INNOVATIVE ENTREPRENEURS 
90594013 สนุกกับธุรกิจออนไลน์   3 (3-0-6) 
  FUN WITH ONLINE BUSINESS 
90594014 ห้องภาพอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
  E-GALLERY 
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กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 
 
90594015 การตลาดร่วมสมัย   3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY MARKETING 
90594016 มือใหม ่(หัด) เล่นหุ้น  3 (3-0-6) 
  SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS  
90594017 ธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
  INTERNATIONAL BUSINESS 
 

กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
 

90594018 นักเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
  THE DISRUPTOR 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 45 รายวิชา 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
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90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
90595017   การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
90595018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวชิาชีพ 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2561) 
 
90595027  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS  
90595028 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
90595029 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR DESIGN  
90595030  การค้นคว้าและการเขียนรายงาน   3 (3-0-6) 
 RESEARCH AND WRITING 
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90595031 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 CROSS CULTURAL COMMUNICATION  
90595032 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 KOREAN FOR TRAVEL 
90595033 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
 CHINESE FOR TRAVEL  
90595034  ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
 VIETNAMESE FOR TRAVEL 
90595035  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 JAPANESE FOR TRAVEL 
90595036  ภาษามาเลย์เพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 MALAY FOR TRAVEL 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2562) 
90595037  ภาษาจนีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 FOUNDATION CHINESE 
90595038 การอ่านและเขียนภาษาจีนพ้ืนฐาน   3 (3-0-6) 
 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING 
90595039 ไวยากรณ์ส านวนภาษาจีน  3 (3-0-6) 
 CHINESE GRAMMAR AND IDIOMS AND PROVERBS 
90595040 การพูดในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
 PUBLIC SPEAKING 
90594041 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3(3-0-6) 
 WRITING RESEARCH PROPOSAL 
90594042 ทักษะการสื่อสารผ่านละคร  3(3-0-6) 
 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA 
90595043  ทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปราย  3(3-0-6) 
 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE 
 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
 
90595044 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 DIGITAL MEDIA PRODUCTION 
90595045 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 
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3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 

รายวิชาถูกก าหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน
ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591019* โรงเรียนสร้างเสน่ห์    2 (1-2-3) 
  CHARM SCHOOL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
2. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ :  * = ได้มีการเปลี่ยนรายวิชาบังคับ กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต ตามมติสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
  จาก   เดิม   90591001  I LOVE KMITL 
    เปลี่ยนเป็น  90591019  CHARM SCHOOL 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้น าในสถานการณต์่างๆได้ 

ก าหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่
มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม และเพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีการก าหนด
กรอบกติกาต่างๆ ในการเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
เช่น การต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เป็นต้น  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ  

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสหศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
โดยสามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยง
สู่การด าเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อก าหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน อีกทั้งได้น าอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้  เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จ าเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

1 มีคณุธรรมจรยิธรรมใน
การด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณคา่ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการคดิแบบ
องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านกึ
สาธารณะ เปน็พลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรูเ้ท่าทัน 

8 ใช้ภาษาในการสือ่สาร
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

มีความรอบรู ้ มีความคดิสรา้งสรรค ์ มีทักษะการคดิแบบมี
วิจารณญาณ/ มีทักษะ
การแก้ปญัหา 

มีจิตอาสา และภาวะ
ผู้น า 

มีความสามารถด้านไอท ี มีทักษะการสือ่สารและ
การน าเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ซื่อสตัย์  ใฝ่รู ้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาทัว่ไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศกึษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 
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อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ผลการเรียนรู้ -  ส านกัศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้

งาน มีระเบยีบวินัย 
1.3 ตระหนักในความ

พอเพียง 
1.4 มีความเสยีสละ และเปน็

แบบอยา่งที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมใิจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 มีจิตส านกึในการท า
ความดีเพือ่สังคมไทย 

2.4 มีจิตส านกึในการ
อนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัมนษุย ์วิถกีาร
ด าเนินชีวติ ในโลก
ปัจจุบนั 

3.2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ธรรมชาต ิความเปน็
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านบรหิารจัดการ 
เศรษฐกจิ สังคม และ
การเมือง เพือ่การอยู่
ร่วมกนัในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่าง  ๆรอบตวัเพือ่น ามา
ปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความตา่ง
ของตนเอง ผู้อืน่ สังคม
และศิลปวฒันธรรม 

3.6 มีความซาบซ้ึงในความ
งามของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร ์

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมนิความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และก าหนดเปา้หมาย
การเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนาอย่างตอ่เนื่องได ้

4.3 มีความสามารถในการใช้
ความรู้อยา่งสร้างสรรค์  

5.1 มีความสามารถคิดเป็น
เหตุเป็นผล และ
เชื่อมโยงคว ามคิดใน
ภาพรวมได ้

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใชว้ิธกีารคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพือ่
การตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้
ความชว่ยเหลอืในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
ส่วนรวม 

6.2 มีส านึกสาธารณะ โดย
รู้จัก ดูแล เอาใจใส ่
รักษาสมบัติของ
ส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
สามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที ่

6.4 มีความเขา้ใจในบทบาท
หน้าทีก่ารเปน็พลเมอืงที่
ดี และสามารถเป็นทีพ่ึ่ง
ของตนเองและสังคมได ้

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห ์
สังเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลไดอ้ยา่งถกูต้อง
และรู้เทา่ทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสาร
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจรยิธรรมในการ
ด าเนินชีวติบนพื้นฐาน

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มโีลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชวีิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เทา่

ทัน 

8 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

 มีความซื่อสัตย ์สุจริต 

มีความขยัน อดทน สู้งาน มีระเบยีบวินยั 

ตระหนักในความพอเพยีง 

มีความเสยีสละ และเปน็แบบอยา่งที่ด ี

มีความรักและภูมใิจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

มีจิตส านกึในการท าความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตส านกึในการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนษุย ์วิถกีารด าเนินชวีิต ในโลกปัจจุบัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาต ิความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง เพือ่การอยูร่่วมกนัในสังคม    

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งตา่ง
 ๆรอบตวัเพือ่น ามาปรับใช้ในการด าเนนิชีวติ 

มีความเคารพในความเหมือนและความตา่งของตนเอง ผู้อืน่ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร ์

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู ้ความสามารถของตนเอง และก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชือ่มโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใชว้ิธกีารคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความชว่ยเหลอืในการแก้ไขปัญหาเพือ่ส่วนรวม 

มีส านึกสาธารณะ โดยรู้จกั ดูแล เอาใจใส ่รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่

มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีก่ารเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นควา้ วิเคราะห ์สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลไดอ้ยา่งถกูต้องและรู้เทา่ทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจรยิธรรมในการ
ด าเนินชีวติบนพื้นฐาน

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มโีลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรูต้ลอดชวีิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เทา่

ทัน 

8 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
T1                            
T2                            
T3                            
T4                            
T5                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุม่คุณค่าแห่งชีวิต                            

90591001 เรารกั สจล.                            

90591002 กีฬาและนันทนาการ                            

90591003 ภมูคุ้ิมกันทางใจ                            

90591004 ศลิปะการพัฒนา
อารมณ ์   

 
   

 
       

 
        

    

90591005 ชีวิตออกแบบได ้                            

90591006 พลังแห่งบคุลกิภาพ                            

90591007 การพฒันาสุขภาพ
แบบองคร์วม 

 
             

 
        

    

90591008 สนุทรยีะภาพถ่าย                            

90591009 สมาธิเพือ่พัฒนาชีวติ                            

90591010 สุนทรยีะดนตร ี                            

90591011 ศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ 

                           

90591012 ศิลปะแห่งภาพยนตร ์                            

90591013 มนุษย์กับศิลปะ                            

90591014 เปลี่ยนความคดิ ชีวติ
เปลี่ยน                            

90591015 ปันสุข                            

90591016 ทักษะแหง่ความสุข                            

90591017 ล้มใหเ้ป็น                            

90591018 รู้เท่าทันอบายมขุ                            

90591019 โรงเรยีนสร้างเสน่ห ์                            
90591020  หัวใจไทย                            
90591021 ร้องเพลง                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90591022  ขับร้องประสานเสียง                            
90591023  ละครใบ ้                            
90591024  ฮวงจุย้                            
90591025  เที่ยวละไม                            
90591026 อีสปอร์ต: เกม
ศึกษา                            

90591901  ยิงปืน                            
90591902  ฟุตบอล                            
90591903  บาสเกตบอล                            
90591904  วอลเลยบ์อล                            
90591905  เปตอง                            
90591906  คาราเต ้                            
90591907 ซอฟบอลและเบสบอล                            
90591908  เทควนัโด                            
90591909  รักบี้ฟุตบอล                            
90591910  หมากกระดาน                            
90591911  เทเบิลเทนนิส                            
90591912  แบดมินตัน                            
90591913  เทนนสิ                            
90591914  ยูโด                            
90591915 ดนตรไีทยและนาฏศลิป ์                            
90591916  กอล์ฟ                            
กลุม่วิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทนัโลก                            

90592002 การด ารงชีพในสงัคม
ดิจิทัล 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90592003 ภมูปัิญญาไทย
ประยุกต ์

           
                

90592004 วัฒนธรรมรว่มสมยั                            

90592005 วิถีคนกลา้                            

90592006 ภมูิสังคมไทย                            

90592007 ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

  
 

         
  

 
            

90592008  สังคมไทยในวันนี ้                            

90592009  รู้ทันอาเซยีน                            

90592010  ชุมชนน่าอยู ่                            

90592011  การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง 

        
  

   
      

    
    

90592012  บูรณาการชาตไิทย                            

90592013  การพัฒนาความ
มั่นคงแห่งชาต ิ

 
 

  
    

  
 

 
 

      
    

    

90592014  วิทยาการทางทหาร                            

90592015  นันทนาการกับการ
ท่องเที่ยว 

    
     

 
   

      
    

    

90592016  วัฒนธรรมไทยกับ
การท่องเทีย่ว 

    
     

 
   

      
   

     

90592017  การท่องเทีย่วเชิง
กีฬา 

    
     

 
   

      
   

     

90592018  ชุมพรศกึษาเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

    
     

 
   

      
   

     

90592019  การท่องเทีย่ว
ทางเลือก 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90592020  เสน้ทางสู่อาชีพ                            

90592021  นักรีวิว                            
90592022  โหราศาสตรไ์ทย                            

90592023  พลวัตสังคมไทย                            
90592024  วัฒนธรรม ส านวน
และสุภาษิตจีน 

                       
    

90592025  สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมอืงจีน 

                           

90592026  วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม                            
90592027  ทักษะการรู้
สารสนเทศแหง่ศตวรรษที่ 21 

                           

90592028  หมอต้นไม ้                            
90592029  รู้เทา่ทันการพนัน                            
90592030  แกะรอยวทิยาศาสตร์                            
90592031  เกาหลี แฟนคลับ                            
90592032  พหุวฒันธรรมเพือ่
การพัฒนา 

                           

90592033  สังคมสูงวยัเชงิรุก                            
กลุม่ศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บรูณาการแห่งการ
คิด 

      
 

 
   

 
           

    

90593002 รกัษ์โลก                            

90593003 พลังงานทีย่ั่งยืน                            

90593004 การด ารงชีพ
ท่ามกลางภยัพิบัติและวิกฤติใน
อนาคต 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
95930005 แกะกล่องนวัตกรรม                            

90593006 มนุษย์ เงิน และ
คณติศาสตร ์           

 
   

     
    

 
   

90593007 ดูละครแล้วยอ้นดตูัว                            

90593008 วิชาเอาตัวรอด                            

90593009 ภูมิคุ้มกาย                            

90593010 ฟารม์อัจฉริยะ                            

90593011 ซ่อมไดภ้ายในบา้น                            

90593012 ไร้ซ-์สาระ                            

90593013 ครัวเด็กหอ                            

90593014 ท่องโลกอวกาศ                            

90593015 สนุกกับ
ปัญญาประดษิฐ ์

         
 

    
     

    
  

  

90593016 การออกแบบอินโฟ
กราฟิก 

         
 

    
   

       
   

90593017 ยาและสมุนไพรพา
เพลิน 

                    
 

    
  

90593018 สาระน่ารู้อนูพันธุ
ศาสตร์           

         
        

90593019 เล่าเร่ืองแบบดิจิทอล 
การ เดินทาง 

                           

90593020  กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

                    
 

  
  

  

90593021  ปักหมุดเศรษฐกิจ 
BCG 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90593022  สนุกกับวทิยาการ
ข้อมูล 

                           

90593023  หุ่นยนตแ์ละ
ปัญญาประดษิฐ ์

                           

กลุม่ศลิปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผูป้ระกอบการ
สมยัใหม่   

 
     

 
   

  
  

  
     

 
 
    

90594002 ผูป้ระกอบการทาง
สังคม 

 
     

 
   

  
  

  
     

 
 

    

90594003 การจัดการและผูน้ า
สมยัใหม ่

 
     

 
   

  
  

  
 
  

  
 

 
    

90594004 การวางแผนเพื่อการ
ลงทุน 

 
     

 
   

  
  

  
     

 
 
    

90594005 ศาสตร์การต่อรอง                            

90594006 กฎหมายส าหรบัคน
รุ่นใหม ่ 

 
       

   
                

90594007 กฎหมายส าหรบั
ผู้ประกอบการ 

 
       

   
                

90594008 การจัดการความรู้
เพื่อการบรหิารโครงการ 

 
         

  
  

  
           

90594009 การจัดการความรู้
เพื่อการพัฒนานวตักรรม 

 
         

   
 
  

     
  

    

90594010 การท างานเปน็ทีม                            

90594011 ศัลยกรรมชีวิต                            

90594012 นักพัฒนาธรุกิจ
สรา้งสรรค ์
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90594013 สนุกกับธรุกจิ
ออนไลน ์

 
       

  
    

    
      

   

90594014 ห้องภาพ
อิเล็กทรอนกิส ์

 
        

 
    

    
         

90594015  การตลาดร่วมสมัย                            
90594016  มือใหม่ (หัด) เล่นหุ้น                            
90594017  ธุรกิจระหวา่งประเทศ                            
90594018  นักเปลีย่นโลก                              
กลุม่ภาษาและการสือ่สาร                            

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                            

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

 
     

 
 
    

 
     

   
 

 
    

90595003 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

 
     

 
  

   
  

     
  

 
 
    

90595004 การพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595005 การเขียนและการพูด
ในงานอาชีพ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595007 การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

  

    

 

 

 

     

 

        

    

90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595010 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจขา่วสารและข้อมูลใน
สื่อสารมวลชน 

  

    

 

 

 

     

 

        

    

90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมตวัท างาน 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางวิชาชีพ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595014 ภาษาอังกฤษส าหรบั
ธุรกิจ 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90595016 อังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

  
    

 
 
 

     
 

        
    

90955017 การออกเสยีง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

  
    

 
 
 

     
 

            

90955018 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 

  
    

 
 
 

     
 

            

90955019 การเขยีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  
    

 
 
 

     
 

            

90955020 พูดได้ พูดดี พูดเปน็                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90955021 ภาษาไทยเพื่อการ
สรา้งสรรค ์

  
   

        
      

        

90955022 การฟังและการอ่าน
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

  
    

 
  

  
 

 
      

        

90955023 การพฒันาทักษะการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์

  
    

 
 

   
 

 
      

        

90955024 การเขยีนภาษาไทย
ในที่ท างาน 

  
     

  
       

  
         

90955025 การเขยีนรายงาน                            
90955026 ภาษาในสังคมไทย                            
90595027 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสมัพันธ ์

                        
   

90595028 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                        
   

90595029 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ออกแบบ 

                        
   

90595030 การค้นควา้และการ
เขียนรายงาน 

              
   

     
     

90595031 การสื่อสารขา้ม
วัฒนธรรม 

                        
   

90595032 ภาษาเกาหลเีพื่อการ
ท่องเที่ยว 

                         
  

90595033 ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

                         
  

90595034 ภาษาเวยีดนามเพื่อ
การท่องเทีย่ว 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595035 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

                         
  

90595036 ภาษามาเลย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

                         
  

90595037  การเตรียมความ
พร้อมภาษาจีน 

                           

90595038  การอา่นและเขียน
ภาษาจีนพื้นฐาน  

                           

90595039  ไวยากรณ์ส านวน
ภาษาจีน 

                           

90595041  การพดูในที่สาธารณะ                            
90595042  การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย 

                           

90595043  ทักษะการสื่อสารผา่น
ละคร 

                           

90595044 ทักษะการสื่อสารผา่น
การอภิปราย 

                           

90595044 การผลิตสื่อดิจิทัล                            
90595045 การสือ่สารและการ
น าเสนออย่างมอือาชพี 

                           

รวมทุกกลุ่ม                            
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3. กลยุทธ์การสอน 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียน
การสอนจะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้น าแนวทาง (Facilitator) ไม่เน้น
การสอนแบบบรรยายตลอดเวลา เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach Less Learn more) และ
เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า 
ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบ
วัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติ
มากกว่าการสอบ 

 
4. กลยุทธ์การประเมิน 
 ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลา

ของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา 
(Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งนี้ การประเมินทั้งสอง
แบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นย า 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจ านวนผูก้ระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการท างานเป็นกลุ่ม การท ารายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุม่และผลงานของผู้เรยีนในกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมายให้ท างาน   
6. ประเมินการมีสว่นรว่มจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชัน้เรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระ
คุณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล.  และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังส านึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา สจล. ตระหนักถึงบทบาทของ สจล. 
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Study the foundation of KMITL including important people who have contributed 
the land to build KMITL campus. Recognition of importance of Education as of the King Rama 
4's determination to improve quality of lives for Thai. Learning the role of KMITL students in 
terms of pride, dignity, accountability, identity of KMITL. Self-development both in terms of 
self-development for better quality of life and moral and ethics based on philosophy of 
sufficiency economy. Awareness of KMITL's role to social contribution at domestic and 
international level. 
 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
  ศึกษากฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา ความมีน้ าใจนักกีฬา หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง 
การฝึกทักษะกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

Study sport rules, etiquette of playing, sportsmanship, principles of doing exercises. 
Practice sports, fitness, gaming and/or recreational activities 
 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง
สัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ชีวิตให้กับตนเอง 
  Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and others. 
Learn how to develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving skills and self-
healing and self-empowerment skills.   
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90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  
  Study the definitions, Significances, principles and theories of emotion 
development especially ones influencing ways of life. Learn and practice thinking processes 
of adjustment, positiveness and problem confrontation. Explore how to manage emotion in 
daily life and workplace. 
 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
  เรียนรู้และฝึกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
สามารถจัดการการเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง 
  Learn and practice designing your own life in other contexts, applying and adding 
social, living, financial, working, interpersonal skills to live happily based on sufficiency 
economy philosophy. 
 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพที่เหมาะกับ
ตนเองตามกาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
  Study the personality theories, processes of personality development. Learn how 
to develop appropriate manners and speeches, interpersonal skills, and appropriate clothing 
selection. Practice techniques for improving personality deficiency.  
 
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
  ศึกษาความส าคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข  
  Study the concepts of health and mental care. Explore the components of good 
health and mental development and learn factors enhancing the development.  
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90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิค
ต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการพิจารณาและ
วิจารณ์รูปถ่าย 
  Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice to 
use equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures taken 
as well as give valuable and critical comments for pictures. 
 
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

ศึกษาความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน  

Study the meaning of meditation, objectives, processes, history of 
meditation, characteristics of chanting and meditating. Understand the benefits o f 
meditation and apply into daily use both study and work. 

 
90591010  สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองค์ประกอบของดนตรี  ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับ
ดนตรีไทยและสากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทใน
การฟังดนตรี 

Study the forms, characteristics, nature and compositions of music. Learn 
Introduction to Thai and International music, how to express appreciation for its 
aesthetics and value as well as learn appropriate manners in listening t o music. 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2561) 
 
90591011. ศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ  3 (3-0-6) 
  IMAGINATIVE ART 
  เรียนรู้การบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะงานที่ไม่ก าหนดผลลัพธ์ ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ 
ทฤษฎี และความสวยงามของผลงาน ให้ความส าคัญกับความคิด การวางแผน และการลงมือท า เน้นที่การ
สะท้อนตัวตนเพ่ือให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในตนเอง รวมถึงการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิด
สร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ 
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  Learn integration of formless art enhancing the process of thought, plan and action 
with no determination of ends, equipment, theories and beauty of end product, and focusing 
on self-reflection to practice acknowledgement and sense making including development of 
emotion, intellect, meditation, creative thinking and spirit.  
 
90591012 ศิลปะแห่งภาพยนตร์  3 (3-0-6) 
  FILM APPRECIATION  
  เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาจิตใจผ่านการชมภาพยนตร์โดยเน้นความซาบซึ้งใจในความงดงาม
ของสิ่งต่าง ๆ และชมภาพยนตร์เพ่ือความเข้าใจในแง่การสื่อความหมายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สังคม 
การเมือง และวิถีชีวิต ผ่านการเล่าเรื่องในเชิงสร้างสรรค์จากภาพยนตร์ในประเภทต่างๆ  
  Learn and practice the process of mental development through films with an 
emphasis on positive attitudes or feelings of appreciation on things, and learn to understand 
the messages behind a variety of creative stories in films especially in dimensions of arts, 
culture, society, politics and ways of life. 
 
90591013 มนุษย์กับศิลปะ   3 (3-0-6) 
  MAN AND ART 
  ศึกษารูปแบบของศิลปะแต่ละยุคสมัย เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ  การก าเนิดและที่มา
ของการสร้างงานศิลปะ  และอภิปรายแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
โดยเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง ในแต่ละยุคสมัย    
  Study artistic forms in each period, techniques and how to create artwork, origins 
and backgrounds in artwork creation, and discuss concepts and objectives behind creation in 
each period by integrating with contextual changes in societies, religions, economies and 
politics. 

90591014 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน 3 (3-0-6) 
  POWER OF CHANGE 
  ศึกษาและเข้าใจความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้และคุณลักษณะทางปัญญาของ
ตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้โดยเน้นเรื่องกระบวนการทางความคิดซึ่งน าไปสู่การใช้ศักยภาพ
ของมนุษย์อย่างเต็มที่เพ่ือไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดแบบ
ตายตัว (fixed mindset) ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) เพ่ือน าไปสู่
การเพ่ิมความสุข แรงจูงใจ และความส าเร็จ และฝึกฝนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนะทางลบที่มี
ต่อความล้มเหลวให้เป็นความคิดในเชิงบวก  
  Study and understand the underlying beliefs about individuals’ learning and 
intelligence which can change and develop focusing on the process of mindset change leading 
to full potential for achievement, and learn the changing process of fixed mindset to growth 
one leading to increased happiness, motivation and achievement, including practice the 
process of change of negative thoughts from failures to positive thoughts. 
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90591015 ปันสุข  3 (3-0-6) 
  JOY OF SHARING  
  ศึกษาองค์ประกอบของจิตอาสา/จิตสาธารณะ ความหมาย รูปแบบของจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีการท างานร่วมกันกับชุมชน  การจัดการปัญหาสาธารณะหรือเสริมสร้างคุณภาพของชุมชน   
องค์กรด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ  ฝึกการเป็นจิตอาสาและหรือจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาจิต
อาสา/ จิตสาธารณะ  
  Study the components of volunteer spirit/ public mind in terms of meanings, 
forms, benefits, methods of participation with community, management of public problems 
or public health enhancement, a range of voluntary organizations both domestic and 
international, and practice being a volunteer and/or managing a voluntary project for 
community. 

90591016 ทักษะแห่งความสุข   3 (3-0-6) 
  HAPPINESS SKILLS 
  ศึกษาหลักการทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิงบวกโดยบูรณาการเพ่ือการฝึกปฏิบัติทักษะแห่ง
ความสุขในทุกบริบทเช่น การยอมรับความจริง การรู้จักการให้อภัย การมองโลกในแง่บวก และการรู้คิดเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในส่วนตน  สังคม  การงาน   
  Study principles of humanity and social sciences focusing on positive aspects in 
order to practice happiness skills in various situations such as being realistic, learning to forgive, 
being positive and having sense of awareness in order to live happily with personal life, society 
and at work. 

90591017 ล้มให้เป็น   3 (3-0-6) 
  FAIL-ABLE  
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบหรือความล้มเหลว ความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิต เพ่ือให้เข้าใจตัวเอง 
และมองโลกตามความเป็นจริง ฝึกฝนการปรับตัวเพ่ือเผชิญจากสถานการณ์และทัศนคติทางบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้แนวทางป้องกัน การปรับแผนชีวิตไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิม เพ่ือน าความผิดพลาดไป
ปรับใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
  Study a comprehensive perspective of failure and disappointment to understand 
the state of mind and perceive the reality, and practice with self-adjustment tools for either 
positive or negative scenarios in real life and learn how to prevent and adjust life-plan to 
avoid negatively repeated or unwanted scenarios. 

90591018 รู้เท่าทันอบายมุข   3 (3-0-6) 
  ALLUREMENT PREVENTIVE LITERACY  
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการมองเห็นสัจจะในคุณค่าของตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สุข รูปแบบของอบายมุขและโทษ วิธีการหลีกเลี่ยงอบายมุข การบรรลุสัจจะในคุณค่าของตนเองผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างมโนธรรมส านึก และการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากวงจรของอบายมุข  
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  Study a psychological fundamental concept towards a discovery of self-
actualization, including self-adjustment to live with others, several forms of allurements and 
misleading behaviors, especially, theirs bad effects in order to enhance conscientization on 
these processes and illustrate the meaning of value in life and provide preventive literacy for 
helping others. 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 

90591019 โรงเรียนสร้างเสน่ห์  2 (1-2-3)  
  CHARM SCHOOL 
  เรียนรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเพ่ือการใช้ชีวิตและการท างานในอนาคตอย่างมีความสุข  ฝึกวิธีการ
วางตัว การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพ และการมีจิตอาสา เพ่ือสะท้อนคุณลักษณะความเป็นลูก
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
  Learn how to make yourself charming in order to live and work happily by 
practicing appropriate manners, communication and interpersonal skills, personalities, and 
voluntary spirits to reflect KMITL characteristics and identities 

90591020 หัวใจไทย  3 (3-0-6) 
  THAI’S CHARM 
  ศึกษาและซาบซึ้งความเป็นไทย วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทย เรียนรู้ที่จะสามารถแยกแยะ
คุณลักษณะมารยาทไทยที่ดีงาม และท่ีไม่เหมาะสมตลอดจนฝึกฝนตนเองให้มีกริยามารยาทที่เหมาะสมกับการ
เป็นคนยุคใหม่ท่ีมีเสน่ห์แบบไทย 
  Study and appreciate Thainess, Thai culture and identity, learn to distinguish a 
variety of appropriate and inappropriate Thai manners and etiquettes, and practice appropriate 
ones to society to become new smart generation with Thai’s charming. 
 

90591021 การร้องเพลง  3 (2-2-5) 
  SINGING 
  ฝึกฝนทักษะการร้องเพลงด้วยการเปล่งเสียง การใช้อวัยวะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ฝึกการหายใจเพ่ือ
ใช้ในการร้องเพลง ฝึกฟังท านองและอักขระทั้งเพลงไทยและเพลงสากลให้ถูกต้อง ฝึกการถ่ายทอดความรู้สึก 
การสื่อความหมายและอารมณ์เพลง สร้างความมั่นใจและลีลาที่เหมาะสมในการร้องเพลง ฝึกการร้องเพลง
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการท ากิจกรรมในเวลาว่างที่มีประโยชน์ และผ่อนคลายความตึงเครียด  
  Practice singing skills with vocal and breathing using proper organs, practice 
listening for understanding Melody and lyric in Thai and international songs conveying feeling, 
meaning and mood of the song and build confidence and appropriate for singing publicly or 
for entertainment purpose. 
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90591022 ขับร้องประสานเสียง  3 (2-2-5) 
  CHAMBER SINGERS 
  เรียนรู้และปฏิบัติการขับร้องในรูปแบบกลุ่ม การท างานของเสียงร้องและกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การท างานของฐานกรณ์ การออกเสียงภาษาต่างๆที่ใช้ในการขับร้อง การปรับเสียงในวงขับร้องประสานเสียง บท
เพลงและเทคนิคการขับร้องประสานเสียงในบทเพลงประเภทต่างๆ และการแสดงต่อประชุมชน  
  Study and practice singing in a group, learn to develop vocal technique and singing 
skills through the study and performance of a variety repertoire, and experience a mechanism 
of human voice including the related topics in voice production. 

90591023 ละครใบ้  3 (2-2-5) 
  MIME 
            ศึกษาความเป็นมาของศิลปะละครใบ้ เสน่ห์ของละครใบ้ และฝึกหลักการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน
ต่างๆให้เป็นจังหวะ การใช้ร่างกายในการสร้างจินตนาการเลียนแบบธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสิ่งของ ตัวละคร 
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานละครใบ้เป็นกลุ่ม 
           Study art and history of mime, charming of mime, train physical movement to 
synchronize with rhythm, Using the imagination to body movement for imitating the 
movement of the nature including building the object plays to create the mime show. 

90591024 ฮวงจุ้ย  3 (3-0-6) 
  FENG SHUI 
  ศึกษา ความหมาย และหลักการของฮวงจุ้ย ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือ
น าไปประยุกต์ใช้กับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
  Study and apply the meaning and principles of Feng Shui, which can be advantages 
for daily life as well as for living in society with happiness. 

90591025 เที่ยวละไม  3 (3-0-6) 
  ECO-TOURISM 
  ศึกษาแนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวแบบไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ วิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากร & สิ่งแวดล้อม ฝึกวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบไม่เป็นมิตร และเรียนรู้มาตรการในการ
ลดผลกระทบ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การดูงานนอกสถานที่ หรือ การ
เชิญวิทยากรมาเล่าประสบการณ์ เป็นต้น 
  Study concepts and principles of eco-tourism, and impact from misconduct 
behaviors of tourists,  how to conserve natural or man – made resources and environment, 
how to prevent those misconduct behaviors, and study from real experiences such as sharing 
from experienced conservationists or taking a field trip. 
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90591026 อีสปอร์ต: เกมศึกษา   3(2-2-5) 
  E-SPORT : GAME STUDY 
  ศึกษาความเป็นมาของกีฬาอีสปอร์ต เรียนรู้ กฎ กติกา มารยาทการเป็นนักกีฬาที่ดี เรียนรู้วิธีการ
แข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์การเล่นแบบเดี่ยวและทีม การเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ ศึกษา
วงการกีฬาอีสปอร์ตในภาพรวมเพ่ือสร้างความเข้าใจสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เลือกฝึกฝนทักษะความช านาญ
ในด้านการเป็นนักกีฬาหรือเป็นผู้ช านาญการที่เกี่ยวข้องในการจัดการกีฬาอีสปอร์ต เช่น ผู้จัดการทีม ผู้จัดการ
แข่งขัน กรรมการ ผู้ดูแลเกม เป็นต้น 
  Study E-sports background, rules and appropriate manners, and study how to play 
and plan strategically for playing either as individuals and teams and how to play with no 
harm to health, including studying the overview of E-sport management to understand roles 
of all groups of people concerned such as team manager, competition organizer, committee, 
game master, etc., and practice skills  of the role preferred.  
 
90591901 ยิงปืน  2 (1-2-3) 
  SHOOTING 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการยิงปืน ฝึกฝนทักษะเพ่ือพัฒนาสมาธิและเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of shooting and practice shooting skills for 
developing concentration and promoting good health in daily life. 
 

90591902 ฟุตบอล  2 (1-2-3) 
  SOCCER 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นฟุตบอล ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of soccer players and practice skills as an exercise 
to promote good health in daily life.  
 

90591903 บาสเกตบอล   2 (1-2-3) 
  BASKETBALL 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นบาสเกตบอล ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of basketball players and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 

90591904 วอลเลย์บอล   2 (1-2-3) 
  VOLLEYBALL 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นวอลเลย์บอล ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of volleyball players and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
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90591905 เปตอง  2 (1-2-3) 
  PETANQUE 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นเปตอง ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of playing petanque and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 

90591906 คาราเต้  2 (1-2-3) 
  KARATE 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการต่อสู้ด้วยคาราเต้ ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of doing karate and practice skills as an exercise 
to promote good health in daily life. 
 

90591907 ซอฟบอลและเบสบอล   2 (1-2-3) 
  SOFTBALL & BASE BALL 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นซอฟบอลและเบสบอล ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การ
ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of softball & Baseball players and practice skills 
as an exercise to promote good health in daily life. 
 

90591908 เทควันโด  2 (1-2-3) 
  TAEKWONDO 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการต่อสู้ด้วยเทควันโด ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of doing taekwondo and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 

90591909 รักบี้ฟุตบอล   2 (1-2-3) 
  RUGBY FOOTBALL 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นรักบี้ฟุตบอล ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of rugby football players and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 

90591910 หมากกระดาน  2 (1-2-3) 
  CHESS 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นหมากกระดาน ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ือความบันเทิง 
  Study rules and proper manners of playing chess and practice playing chess skills 
for entertainment purposes. 
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90591911 เทเบิลเทนนิส   2 (1-2-3) 
  TABLE TENNIS 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นเทเบิลเทนนิส ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of table tennis players and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 
90591912 แบดมินตัน   2 (1-2-3) 
  BADMINTON 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นแบดมินตัน ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลัง
กายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of badminton players and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 
90591913 เทนนิส   2 (1-2-3) 
  TENNIS 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นเทนนิส ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of tennis players and practice skills as an exercise 
to promote good health in daily life. 
 
90591914 ยูโด   2 (1-2-3) 
  JUDO 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการต่อสู้ด้วยยูโด ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of judo martial art and practice skills as an 
exercise to promote good health in daily life. 
 
90591915 ดนตรีไทยและนาฏศิลป์  2 (1-2-3) 
  THAI MUSIC AND THAI CLASSICAL DANCE 
  ศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่า ประโยชน์ของดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ฝึกฝนทักษะเพ่ือ
ประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน  
  Study the history of Thai music and Thai classical dance, their values, benefits and 
practice playing Thai musical instrument and perform Thai classical dance as an exercise to 
promote good health in daily life. 
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90591916 กอล์ฟ   2 (1-2-3) 
  GOLF 
  ศึกษา กฎ กติกา มารยาทของการเล่นกอล์ฟ ฝึกฝนทักษะเพ่ือประยุกต์ไปสู่การออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
  Study rules and proper manners of golf players and practice skills as an exercise 
to promote good health in daily life. 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
สังคมโลก การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม 
  Study roles, duties, responsibilities and social interpersonal skills in Thai, ASEAN 
and world societies. Learn how to keep pace with others in society. 
 

90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล  การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  Study the life patterns in digital society, importance of ICT data, access to sources, 
development of searching and referencing skills, appropriate use of ICT as well as creative 
presentation. Study the computer crime act and follow with discretion and ethics. 
 

90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS 
  เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยกับ
พัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเนื่องมาจาก
การเจริญของสังคมได้อย่างยั่งยืน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ต่อภูมิปัญญา 
  Learn to recognize and appreciate the values of Thai wisdoms. Explore the relation 
of Thai wisdom and community development and study the knowledge based on Thai local 
wisdoms as guidelines for developing the later workpieces for uniqueness and suitability. 
Explore the effects of changes in society and globalization that can affect Thai local wisdoms. 
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90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
  ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างของวัฒนธรรมทั้ง
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่างทางวัฒนธรรม 
  Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary 
phenomenon, the structure of Thai and world cultures including similarities and differences 
of such cultures. 
 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกษัตริย์ และวีรชนไทย รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละในสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต กล้าคิด การท าในสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย   และคนต้นแบบใน
มิติต่างๆ 
  Instill the consciousness of patriotism of Thai nation, pride of being Thai. Learn 
Thai history, kings, heroes and take them as role models for contributing to our society. 
 
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความส าคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 
อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ด ารงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาแบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  
  Study an important role of topography as a root of various Thai social cultures 
reflecting a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in the form of 
disciplinary to solve the holistic problems. 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ต่างๆ เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลง ใน
ปัจจุบัน  
  Study the background, principles of the philosophy of sufficiency economy and its 
application. Learn by doing to instill awareness of sufficient ways of life and applying the 
philosophy to live appropriately in the changing society. 
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กลุ่มวิถีแห่งสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 
90592008 สังคมไทยในวันนี้ 3 (3-0-6) 
 TODAY’S THAI SOCIETY 
 ศึกษาเรื่องสังคมไทยโดยทั่วไป การเมืองไทยกับทิศทางในการบริหารประเทศ รูปแบบการพัฒนาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยกับ
การให้และแบ่งปัน ความเชื่อและศาสนากับวิถีชีวิตประจ าวันในสังคม ปฏิสัมพันธ์และการเลือกปฏิบัติในสังคมไทย
ปัจจุบัน วิถีผู้สูงวัยกับความตื่นตัวทางสังคม ภาวะปัญหากับวิกฤติของสังคมไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย 
 Study the fundamentals of Thai society, Thai politics and its direction in administration, 
patterns of appropriate development matching with the community needs, Sufficiency Economy 
Philosophy with sustainable development, norms of Thai society in giving and sharing, influences of 
beliefs and religions in ways of living, social interaction and discrimination in Thai style, an awareness 
of aging society, social problems and critical conditions of Thai society, and changes in today’s Thai 
society.   
 

90592009 รู้ทันอาเซียน 3 (3-0-6) 
 ASEAN STUDY  
 ศึกษาความเป็นมาของอาเซียน ภูมิศาสตร์ วัตถุประสงค์ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนกับบริบทสังคมโลก ปัญหาและ การ
ปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน   
 Study backgrounds of ASEAN and its geography and objectives, ASEAN Political-Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), 
and ASEAN in a global context including ASEAN problems and adjustments. 
 

90592010 ชุมชนน่าอยู่ 3 (3-0-6) 
 PLEASANT COMMUNITY 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของชุมชนน่าอยู่ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านกายภาพของชุมชน ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยด้านพฤติกรรม สุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่ และ
เรียนรู้จากชุมชนตัวอย่างที่เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 Study the definitions and characteristics of a pleasant community, factors enhancing the 
pleasant community including community physical, societal and cultural, members’ behavioral and 
community surroundings factors, application of Sufficiency Economy Philosophy to build the pleasant 
community and learn from the good case studies. 
 
 
 
 



 

55 
 

90592011 การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 3 (3-0-6) 
 CIVIC EDUCATION 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง สิทธิและหน้าที่ กฎหมายพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ฝึก
กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาส าหรับการสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลอย่างใกล้ชิด 
 Study the fundamental concepts of citizenship, civil rights and responsibility, fundamental 
laws for daily life, and practice several activities to enhance their civic consciousness to promote role 
of participation in politics 
 

90592012 บูรณาการชาติไทย 3 (3-0-6) 
 INTEGRATIVE THAILAND 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัยมาจนถึงยุคสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในปัจจุบันนี้ ความมุ่งหวังและอุดมการณ์ส าคัญแห่งชาติ และ
เสริมสร้างการรู้รักสามัคคีของคนในชาติและการบูรณาการทางการเมือง  
 Study history of Thailand from the pre-Sukhothai era to the present democratic form of 
government with the King as Head of State, national hopes and important ideologies, and strengthen 
national unity and political integration. 
 

90592013 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3 (3-0-6) 
 NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT 
 ศึกษาองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ  วิวัฒนาการด้าน ความมั่นคงของชาติไทย  ความมั่นคง
แห่งชาติทั้งด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การป้องกันประเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเรียนรู้บทบาทของคนไทยในการพัฒนาประเทศ  แนวทาง
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ  
 Study the components of national security and revolution of national and political security 
along with politics, economy, sociology, national defense on technological science, energy, natural 
resources and environment, and learn the roles of Thai citizens for country development, guidelines 
for integrating Sufficiency Economy Philosophy with national security development. 
 

90592014 วิทยาการทางทหาร 3 (3-0-6) 
 MILITARY SCIENCE  
 วิวัฒนาการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร  ยุทธศาสตร์ชาติ  ก าลังอ านาจแห่งชาติ  
ภารกิจ การจัด และการด าเนินงานทางทหาร  กองทัพบก  กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  การจัดฝ่ายอ านวยการทาง
ทหาร  การก าลังส ารอง  บทบาทของพลเรือนในการป้องกันประเทศ  รวมถึงพัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร 
 Study evolution of military science and its relations to the public. Military strategies, 
national security, missions, and military management. Army, Marines, Airforce, Military Management 
and Administration, and Military Reserves. Public duty on the national security along with military 
technology Development. 
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90592015 นันทนาการกับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 RECREATION AND TOURISM 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีนันทนาการ ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของนันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาให้เกิดความ
ยั่งยืน แนวโน้มและประเด็นในอนาคตของนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 Study concepts, definitions, backgrounds, importance of recreation and tourism, 
recreational activities and tourism activities, impacts of recreational and tourism activities on economy, 
society, culture, and environment, and study forms of tourism and guidelines for sustainable 
development, future trends and issues of recreation and tourism industry. 
 

90592016 วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 THAI CULTURE AND TOURISM  
 เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานเทศกาล อาหารและมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีความ
หลากหลาย แนวคิดของวัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศึกษาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ ์
 Learn various Thai cultures, norms, special events, foods, and intellectual wisdoms and 
properties, concepts of Thai culture and tourism,  impacts of tourism industry on economy, Society, 
and culture, and study conservation and recovery of cultural tourism resources, promotion of cultural 
conscience for conservation. 
 

90592017 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 (3-0-6) 
 SPORTS TOURISM  
 ศึกษาความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบการกีฬา
เพ่ือการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
กิจกรรมกีฬากลางแจ้งทั้งทางบก และทางน้ า การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
วางแผน และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศ 
 Study definitions, types, and factors of sports tourism activities, formats of sports 
tourism, sports tourist behaviors, development of sports tourism, outdoor and indoor sports 
activities, land and water sports, safety for sports tourism, planning and execution of sports 
tourism activities, and sports tourism trends in Thailand. 
 

90592018 ชุมพรศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 CHUMPHON STUDY FOR TOURISM 
 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง ประชากร เศรษฐกิจ ประเพณีและ
วัฒนธรรม การคมนาคม เหตุการณ์ส าคัญ บุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพร สถานที่ส าคัญและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นแผนหรือโครงการการจัดน าเที่ยวระยะสั้นด้วยการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
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 Learn geography, history, politics, governance, population, economy, traditions and 
culture, transportation, important events, famous people, landmarks, and tourist attractions 
in order to develop plans or projects for short term tours and apply such plans or projects in 
the real site of Chumphon. 
 

90592019 การท่องเที่ยวทางเลือก  3 (3-0-6) 
 ALTERNATIVE TOURISM 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลือก เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มของการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   
 Study the definitions, concepts and forms of alternative tourism such as 
community-based tourism, agro-tourism, cultural tourism and health tourism, and study 
current trends in tourism, roles of public and private sectors in promoting tourism market, 
stakeholder engagements and impacts on economy, society and environment. 
 

90592020 เส้นทางสู่อาชีพ  3 (3-0-6) 
 PATH TO CAREER 
 ศึกษาคุณค่าของการด าเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพ เส้นทางและพัฒนาการของอาชีพ การ
พัฒนาตนเองและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างาน การวางแผนอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน 
และเรียนรู้โลกแห่งการท างานผ่านประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 Study values of life and work, career paths and development, self-development 
and preparation for future career skills including planning, job seeking, learning techniques for 
job application, and learn from experienced professional workers in related fields of study. 
 

90592021 นักรีวิว 3 (3-0-6) 
 THE REVIEWER 
 พัฒนาทักษะการรีวิวเพ่ือเรียนรู้วิถีแห่งสังคม และชุมชน โดยใช้กระบวนการรีวิวที่เป็นระบบ 
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเรียนรู้วิธีการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบ 
ๆตัวผู้เรียน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการสื่อสารและประเมินสารสนเทศก่อนรีวิว 
 Develop reviewing skills for societal and community learnings by applying a 
systematic and transparent reviewing process with an emphasis on correctness, credibility, and 
accessibility, and learn the process of discovery and comparison of information around us, 
critical thinking and critique skills, and the process of communication and evaluation of 
information technology prior to review. 
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90592022 โหราศาสตร์ไทย   3 (3-0-6) 
 THAI ASTROLOGY  
 ศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับโหราศาสตร์และการพยากรณ์ เน้นโหราศาสตร์ไทยและการพยากรณ์
ที่มีหลักเกณฑ์และสถิติเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ที่มีพ้ืนฐานจากวิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร์ และเรียนรู้รูปแบบการพยากรณ์ในแบบของโหราศาสตร์ไทยเพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Study backgrounds of astrology and forecast with an emphasis on Thai astrology 
and systematic and statistical forecasting to achieve a correct understanding of the root of 
astrology based on science and astronomy and learn types of forecasting in Thai astrology in 
order to apply in daily life. 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 

90592023 พลวัตสังคมไทย 3 (3-0-6) 
 DYNAMICS OF THAI SOCIETY 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของสังคมไทยที่โดดเด่น รวมทั้งโครงสร้าง การเมืองปกครอง ศาสนา
และความเชื่อ ความเป็นครอบครัวและเครือญาติ วัฒนธรรมและประเพณี การเปลี่ยนแปลงและปัญหา
สังคมไทย ภูมิปัญญาไทย แนวคิดและวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย 
 Study distinctive characteristics of Thai society including structure, government and 
politics, religion and beliefs, family and kinship, culture and traditions, changes and problems 
of Thai society, Thai wisdom, concepts and visions of Thai economy society and politics. 

90592024 วัฒนธรรม ส านวนและสุภาษิตจีน  3 (3-0-6) 
 CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทจีน ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยจีน และพ้ืนฐานที่มา ความหมาย คต ิแนวคิดและการใช้ส านวนและสุภาษิตจีนในชีวิตประจ าวัน 
 Study the introduction to Chinese cultures, traditions and manners; differences 
between Thai and Chinese cultures and background, meanings, principles, concepts and use 
of Chinese idioms and proverbs in everyday life. 

90592025 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน 3 (3-0-6) 
 CHINESE SOCIETY ECONOMY AND POLITICS 
 ศึกษาและวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองจีน เน้นการอ่านวิเคราะห์เพ่ืออภิปราย 
เปรียบเทียบ กับเศรษฐกิจและการเมืองไทย 
 Study and analyze Chinese society, economy and politics in order to understand 
Chinese influences on world society. 
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90592026 วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม 3 (3-0-6) 
 TRADITIONAL CHINESE CULTURE 
 ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมจีนโบราณซึ่งรวมถึงแฟชั่นโบราณ อาหาร และด้านบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น 
 Study and appreciate traditional Chinese culture including fashion, food and 
entertainment in order to appreciate the charming of Chinese culture. 
 
90592027 ทักษะการรู้สารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21  3 (3-0-6) 
 INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21ST CENTURY 
 เรียนรู้แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 แหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
สารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมิน
คุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ รูปแบบการอ้างอิงเอกสารตามหลักสากลในงานเขียนเชิงวิชาการและการโจรกรรมทาง
วรรณกรรม 
 Learn concepts and importance of information in the 21st century, information 
literacy resources, information resource storage, information retrieval, selecting sources of 
information, evaluation of information values, analyzing and synthesizing information, 
information composition and presentation in various formats, international citation styles used 
in academic writing, and plagiarism 
 
90592028 หมอต้นไม ้ 3 (3-0-6) 
 TREE DOCTOR 
 ศึกษาประเภทของต้นไม้ คุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล รู้จัก
อนุรักษ์ต้นไม้ การลงพ้ืนที่ส ารวจต้นไม้ที่อยู่ในความสนใจ การใช้สื่อเพ่ือการรณรงค์รักษา และรู้คุณค่าของต้นไม้ 
 Study a variety of trees, and their values, relationship and make a survey of trees 
at your own interests, using the media to do the campaign of trees protection and to 
understand the values of trees. 
 
90592029 รู้เท่าทันการพนัน 3 (3-0-6) 
 GAMBLING LITERACY 
 เรียนรู้ รูปแบบการพนัน วิเคราะห์หลักวิธีคิด ความน่าจะเป็นในการเล่นพนันและโอกาสในการ
ชนะและแพ้พนัน ศึกษาสาเหตุของความชื่นชอบในการเล่น ศึกษาประสบการณ์ของผู้ติดพนันที่ส่งผลลบต่อ
การใช้ชีวิต และสร้างนวัตกรรมการป้องกันไม่ให้เกิดการติดพนัน และการรู้เท่าทัน 
 Learn and analyze gambling patterns, methods of play, probability of winning and 
losing, causes of addiction, and study possible consequences from real case studies which 
affects lives and create innovation for gambling prevention. 
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90592030 แกะรอยวิทยาศาสตร์  3 (3-0-6) 
 HISTORY OF SCIENCE 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึง
ปัจจุบัน  รวมถึงต้นก าเนิดของวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาต่างๆ ทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และการ
พัฒนาเทคโนโลยี เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในด้านปรัชญา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ
มนุษยวิทยา  
 Study historiography of science from ancient civilizations to the present including 
the origins of science and its development, scientific inventions and the development of 
technologies over time, understand how the history of science has responded to its 
encounters with Philosophy, Sociology, Economics, and Anthropology.  
 
90592031 เกาหลี แฟนคลับ 3 (3-0-6) 
 KOREAN FANCLUB 
 ศึกษาเรื่องราวที่ส าคัญของประเทศเกาหลี  เพ่ือให้ เข้าใจพ้ืนฐานของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศเกาหลีทีส่ัมพันธ์กับการพัฒนาของโลก ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
การเมือง สังคมวัฒนธรรม การศึกษา และแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนา 
 Study a foundation of Korea in terms of history, politics, society, culture, education, 
and trends which reflect the dynamics that have shaped contemporary Korea and its 
relationship to the world.  
 
90592032 พหุวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา  3 (3-0-6) 
 MULTICULTURAL SOCIETY FOR DEVELOPMENT 
 ศึกษาสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายบนพ้ืนฐานของสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างเพ่ือสร้าง
ความคิดเชิงบูรณาการทางความเชื่อ ความรู้สึก ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจและ
ประวัติศาสตร์ เพ่ือการสร้างแนวคิด ค่านิยมเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในอนาคต    
 Study multicultural society based on distinctive symbols to created idea, beliefs, 
sentiment, religions, racial, educational, economic and historical. To create ideas Positive 
values for future human coexistence. 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม  (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563)  
 
90592033 สังคมสูงวัยเชิงรุก  3(2-2-5) 
  ACTIVE AGING SOCIETY 
การเตรียมตัวส าหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย และสังคมโลก 
เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดยองค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้าน
สุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต 
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  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 
Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework 
which proposed by World Health Organization. This approach focus on physical and mental 
health,  security of economics and family, and  social participation for elderly and other 
generations to live happily together in Aging and aged society. 
 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ เรียนกระบวนการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  การพัฒนาการคิด การสร้างผลงานอันเนื่องมาจากการคิด 
  Study principles and various types of thinking; positive thinking lateral thinking, 
critical thinking, analytical thinking. Learn to develop thinking process through questioning, 
analyzing, synthesizing and evaluating. Learn to express logical ideas and create workpiece 
based on own thought. 
 

90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
  ศึกษาความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและความส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิต การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิด
อย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ 
  Study the importance of raising awareness and concerns of environmental 
conservation for better quality of life. Study both positive and negative impacts of human 
behaviors on natural resources and environment. Use analytical thinking and systematic 
thinking approaches to find alternatives of environmental conservation and natural resources 
development. Learn how to analyze with thinking tools. 
 
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
  ศึกษารูปแบบของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและ
ความส านึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์  และการ
คิดอย่างเป็นระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน การคิดอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด  
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  Study energy in various forms used in daily life, importance of raising awareness 
and concerns about the use of limited resources of energy. Study alternative energy and 
application of analytical thinking approach and systematic thinking approach to find effective 
use of energy. 
 
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบเพ่ือ
การอยู่รอดทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น ฝึกทักษะการคิด
และน าเสนอผลงานที่สามารถใช้เพื่อการด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  
  Understand types of disasters, crisis principles of thinking for survival, factors and 
effects of survival in either normal or critical situations. Analyze the case studies and practice 
thinking skills in various types and presentation skills for sharing ideas.   
 
กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 
90593005 แกะกล่องนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 INNOVATION UNBOXED 
 ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของนวัตกรรม การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
สาคัญที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรมต่อการพัฒนาทุกระดับ การศึกษาปัจจัย
ส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติด้านจิตนวัตกรรม 
(Innovative Mind) หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และการสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมจาก
การน าความรู้สู่การปฏิบัติที่หลากหลาย  
 Study importance and necessity of innovation; analysis of important concepts, 
theories, and principles concerning a development of innovation; usefulness of innovation to 
all levels of development, and study positive and negative factors on the development of 
innovation, with an adaptation or change in perspective to achieve innovative mindset, 
principles on analysis, synthesis, integration, and formation of innovation, and innovations from 
variety of applications of knowledge to various issues and situations. 
 

90593006 มนุษย์ เงิน และคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 MAN, MONEY AND MATH 
 ศึกษาหลักการทางคณิตศาตร์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจ าวัน การท าความเข้าใจ และการ
น าไปประยุกต์ให้ชีวิตมีความสุขและยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและความสมดุล ในด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการใช้เงิน การออม และการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น เงินฝาก พันธบัตร 
หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตลอดจนสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และความถนัดของแต่ละบุคคล 
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 Study the principles of mathematics related to daily life, understanding and 
applying this fundamental to have sustainably happiness by focusing the relation and the 
balance of own management on money usage, on saving and investment for instance, saving 
money, government bond, stock market and other interesting properties.  
 
90593007 ดูละครแล้วย้อนดูตัว  3(3-0-6) 
 SERIES IN DAILY LIFE 
 ศึกษาเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมจริยธรรมที่สะท้อนผ่านเรื่องราวและตัวละครของละครชุดของ
ไทยและต่างประเทศร่วมสมัย การวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมร่วมสมัย ค่านิยมของคนในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อกัน เน้นกระบวนการคิดและการใช้ประโยชน์จาก
สื่อละครในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีหลักการและเหตุผล โดยอาศัยแนวคิดท าง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และการรู้เท่าทันสื่อ  
 Study content, concept and ethics from watching movies, digital media contents, 
or TV series from domestic and international sources. Reflection of contemporary society and 
its values from the media focusing on the thinking process that applied from concept of 
science, of social science, of psychology and of media literacy. 
 
90593008 วิชาเอาตัวรอด 3(3-0-6) 
 SURVIVORS 
 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการด ารงชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวิเคราะห์ทักษะการด ารงชีวิต
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในแต่ละช่วงวัย การแก้ไข
ผลกระทบเชิงลบในอดีต การส่งเสริมการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ การวางแผนการด ารงชีวิตในอนาคต 
การออกแบบชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต การออกแบบแผนการด ารงชีวิตอย่างไม่ประมาท บนพ้ืนฐานของ
หลักการและสถิติอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ 
 Study risks factors on living in the past, present, and future, analyze strategic living 
skills for prioritization of issues concerning healthy living in all stages of life, and corrections 
of negative impacts on life in the past, promotion of healthy living in the present, planning of 
future living, life design, development of immunization for life, and design of a fool-proof living 
plan on a basis of statistical and cause-and-effect principles. 
 
90593009 ภูมิคุ้มกาย  3(3-0-6) 
 IMMUNITY THROUGH MEDIA 
 เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค และภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผ่านทางการดูละครหรือภาพยนตร์ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางการแพทย์ อย่างถูกต้องและสามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 Study the diseases and the body immunity from media to understand medically 
purposes and to use in daily life. 
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90593010 ฟาร์มอัจฉริยะ  3(3-0-6) 
 SMART FARMING 
 ศึกษาแนวคิดแบบใหม่ของการจัดการการเกษตรหรือเรียกว่า ระบบการเกษตรอัจฉริยะซึ่งใช้
เทคโนโลยีไอซีทีที่ทันสมัย พร้อมระบบเซ็นเซอร์ในการผลิตพืชและปศุสัตว์โดยเน้นกระบวนการควบคุม และ
ป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าท่ีสุด  
 Study a new concept of farm management, so called precision agriculture 
system or smart farming with the use of modern ICT technology and a sensor network 
for crop and livestock production system including monitoring process and waste -
control to achieve the maximum productivity with minimum cost. 
  

90593011 ซ่อมได้ภายในบ้าน  3(3-0-6) 
 QUICK-FIX @ HOME 
 ศึกษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบน้ า และ
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในระบบต่างๆ และเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถซ่อมแซมในปัญหาพ้ืนฐานได้อย่างปลอดภัย 
 Study the basic household utilities systems such as electricity, lighting, water and 
communication including study basic equipment and appliances in the house for basic fixing, 
and learn how to prevent possible problems as well as how to fix minor problems with safety. 

90593012 ไร้ซ์-สาระ  3(3-0-6) 
 RICE-SARA 
 ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวโดยเลือกประเด็นตามความสนใจ โดยประเด็นที่เลือกอาจครอบคลุม 
ประวัติศาสตร์ของข้าว ความส าคัญของข้าว พันธุ์ข้าวที่ส าคัญของประเทศไทยและของโลก วัฒนธรรมเรื่องข้าว
และชาวนา กระบวนการปลูกและดูแลรักษา กระบวนการการเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การ
ประกอบอาหารจากข้าว คุณประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากข้าวและวัสดุเหลือใช้จากข้าว และน าประเด็นที่
สนใจมาออกแบบการเรียนรู้เป็นกลุ่มผ่านโครงการเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนรู้  
 Study the topics of the rice story and select one based on personal interests, the 
topic can include the history of rice and its importance, differences of domestic and 
international rice varieties, the culture of rice and farmers, pre-harvesting, harvesting and post-
harvesting processes of rice, cooking food using rice base, the nutrition and the usage of rice 
and its by-product. And design the selected topic to learn through project- and team- based 
learning with creative thinking. 
 
90593013 ครัวเด็กหอ 3(3-0-6) 
 DORM CHEF 
 ศึกษาโภชนาการที่ส าคัญของอาหารที่ร่างกายต้องการ วิทยาศาสตร์และศิลปะของการท าอาหาร
ในรูปแบบต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ไม่ยากในชีวิตเด็กหอ ได้แก่ ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า 
และอ่ืนๆ ที่สามารถจะประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับร่างกายในเวลาที่จ ากัด  
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 Study the importance of nutrition for human need, science and art of cooking 
nutrient dish with available cooking appliances for students, for instance, microwave oven, 
rice cooker, electric pan and so on. 
 
90593014 ท่องโลกอวกาศ 3(3-0-6) 
 SPACE ODYSSEY 
 ศึกษาเรื่องจักรวาลและดวงดาว โลกและระบบสุริยะ ศึกษาโครงการอวกาศนานาชาติ  หลักการ
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีอวกาศ การส ารวจอวกาศจากการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย SPACE ACADEMY  การ
ด ารงชีวิตในอวกาศของมนุษย์อวกาศ  การจ าลองการฝึกบินของนักบินอวกาศ  เทคโนโลยีการออกแบบทา ง
วิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อวกาศเพ่ือการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  การออกแบบจ าลองชุด
นักบินอวกาศ กระสวยอวกาศและดาวเทียมจ าลอง  ศึกษาดูงานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต  และ
ศึกษาระบบอวกาศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  
 Study an overview of stars and galaxy in the universe, especially in our solar system, 
international space station projects, principles of space technology, a discovery process in 
class with SPACE ACADEMY, survival techniques of astronauts, engineering design technology 
and application of space science to daily life, a simulation of astronauts practices, space crafts 
and satellites, impacts of space system on humanity. 
 
90593015 สนุกกับปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 
 FUN WITH AI 
 ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการน ามาใช้คาดเดาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากโซเชี่ยลมีเดีย ธุรกิจสินค้าออนไลน์ และการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสนุกไปกับเกมส์ที่เล่นแข่งขันกับชุดปัญญาประดิษฐ์ในบริบทต่างๆ และการท าโครงงาน
จากการใช้ CLOUD PLATFORM ในเบื้องต้น 
 Learn how to apply Artificial Intelligence (AI) system in our daily life, the benefit of 
its usage on predictions and analysis of consumer behaviors from social media, online business 
and robotic control, and focus on the joy of game playing with AI in various contexts as well 
as practice of the project based on basic Cloud Platform. 
 
90593016 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(3-0-6) 
 INFOGRAPHIC DESIGN 
 เรียนรู้การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก และการใช้เครื่องมือ POWERPOINT ในการ
น าเสนอให้น่าดึงดูดและน่าสนใจ เรียนรู้ทักษะการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเข้าใจทฤษฎี 
การใช้สี การจัดวางข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน  
 Learn the process of presenting in format of infographic, and PowerPoint to attract 
the audiences. Learn the skills of establishing infographic for communicating subject to the 
target group and learn the use of colors, data arrangements and tools for building the media. 
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กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 
 
90593017  ยาและสมุนไพรพาเพลิน  3(3-0-6) 
 FUN WITH DRUGS AND HERBS  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นของยาและสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แหล่งที่มาของการค้นพบตัวยา 
ประโยชน์และโทษของยาสมุนไพร การเลือกใช้ การเก็บรักษาและเคล็ดลับการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพรและ/หรือสารอ่ืนๆ ตัวอย่างยาและสมุนไพรที่ใช้ในการ
รักษาโรคเบื้องต้น การพิจารณาเลือกใช้ยาและสมุนไพรจากโฆษณาตามสื่อออนไลน์ 
 Study the basic knowledge of drugs and herbal medicines in daily life, a brief history 
of drug discovery, beneficial and harmful effects of drugs and herbal medicines, general 
principles for good storage condition and safe administration including taking medicines with 
the correct techniques, avoiding drug-drug or herb-drug interaction and reasonably selecting 
drug and herb products from online advertising for self-medication 
 
90593018 สาระน่ารู้อนูพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 INTERESTING MOLECULAR GENETICS 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของพันธุศาสตร์ในมนุษย์ โรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย การ
ป้องกันและรักษาโรคทางพันธุกรรม ความรู้พ้ืนฐานด้านพันธุศาสตร์เพ่ือการสืบพันธุ์และการวางแผนการมีบุตร 
ความรู้พื้นฐานด้านพันธุศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์และการสืบหาญาติพ่ีน้อง การประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์เพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรม จริยธรรมของการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์เพ่ืองานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             Study the basic knowledge of genetics in human, common genetic diseases in 
Thailand, prevention and treatment of genetic diseases, genetics for reproduction and family 
planning, genetics and its applications in forensic sciences and detecting relatives. Application 
of basic knowledge in genetics for plant and animal breeding and industrial use. Ethics of 
genetics and its applications in science and technology. 
 
90593019 เล่าเรื่องการเดินทางแบบดิจิทอล  3(3-0-6) 
 DIGITAL STORY TELLING IN JOURNEY  
 เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลด้วยการระดมสมอง 
การวางแผนการเล่าเรื่อง การออกแบบเรื่องราว การเลือกสื่อในการน าเสนอเพ่ือแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต
และสะท้อนคิดผลจากการเรียนรู้ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีมุมมองการใช้ชีวิต และมีทักษะการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล  
 Learn to use design thinking processes as a tool to design and create your own 
digital story telling by brainstorming planning design stories and choose proper media to 
present their stories and reflect knowledge and experience. Sharing and learning in the 
workshop project. 
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กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
 

90593020 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
  DESIGN THINKING 
 ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดยการวิเคราะห์ปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย การระบุ
ปัญหา การสร้างแผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ความคิด การ
สร้างต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ เรียนรู้วิธีการน ากระบวนการคิดเชิง
ออกแบบไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 Learn design thinking process and develop problem-solving skills by studying target 
group behavior, defining problem, using mind map. Learn techniques for interviewing and 
group discussion. Practice ideation which leads to creative solutions. Build, present and test 
prototypes and concepts of design. Learn to apply design thinking process to daily life and 
create innovation.  
 

90593021 ปักหมุดเศรษฐกิจ BCG  3(3-0-6) 
  BCG ECONOMY IN ACTION  
 การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและน าไปสู่การคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของ
ทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยด้านเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการน าความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า เกษตร ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าท่ีสุด ที่ส าคัญคือการมุ่งไปที่การ
ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และด้านเศรษฐกิจสีเขียวเน้นการ
ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
 Develop critical thinking skills which lead to ideas for solving bio-resources crisis, 
and practice design thinking skills and economics development in three aspects: Bioeconomy 
(B), Circular Economy (C), and Green Economy (G). Bioeconomy focuses on applying 
knowledge, technology and innovation to build on developed strengths aiming to add value 
to agricultural products. Circular Economy focuses on design for optimize resource use and 
especially minimize trash or leaving zero waste. Green Economy aims to reduce environmental 
impact in long term and particularly aims for environmental sustainability. 
 

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563) 
 

90593022 สนุกกับวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 
  FUN WITH DATA SCIENCE 
 ศึกษาความส าคัญ หลักการ กระบวนการของวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิทยาการ
วิเคราะห์ข้อมูล แบบจ าลองพยากรณ์ การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ  การถดถอย        
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการน าข้อมูลรอบตัวในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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 Study importance, principles, and process of data science including the topics of 
data preparation, data analytics predictive models, classification, clustering, statistical 
inference, regression, social network analytics, and big data, focusing applications of data in 
daily life. 
 
กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคิด (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563) 
 

90593023 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
  ROBOTICS AND AI 
 เรียนรู้ความหมาย และความแตกต่างของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ การใช้หุ่นยนต์ในสายงาน
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน เช่น การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม     การใช้
งานทางด้านสาธารณสุข การใช้งานด้านการเกษตร การใช้งานในบ้าน การใช้เพ่ือการบันเทิง การใช้งานใน
ยานพาหนะ การใช้งานด้านการศึกษา แนวทางการใช้หุ่นยนต์ในอนาคต และผลกระทบของการใช้หุ่นยนต์ต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันและระบบเศรษฐกิจ 
 Study the definition and difference of robotics and artificial intelligence, the use of 
the robot in key technologies related to daily life and working style such as robots in factories, 
robots in healthcare, robots on the farm, robots at home, entertainment robots, robots that 
drive and robots at education, the various aspects of future robotics usage and impact of our 
daily life and the economy.  
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  
 

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURS 
  ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน
เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. Learn 
the comprehensive knowledge on business including business start-up, elements of business 
plan, strategies on running business for challenging the competition, building uniqueness, 
creating images to respond with the customers’ need. 
 

90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURS 
  ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่มองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้าน
ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นก าไรส่วนบุคคล   พร้อมกับคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น   
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  Study the role of social entrepreneur in selecting social problems of adding the 
value of local business by the principles of business both planning and managing the system 
in order to resolve those social problems without the emphasis on individual profit from the 
business. Explore possibility of creating new ways for solving the social problem and improving 
the society.  
 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้น ายุคใหม่ และทฤษฎีผู้น ายุคปัจจุบัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้น า การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และทักษะ
ภาวะความเป็นผู้น า 
  Study modern management principles and modern leadership theories and 
modern leadership theories in contemporary period. Study the relationship between modern 
management and leadership. Learn to develop both managerial skills and leaderships skills. 
 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
  ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการ
ลงทุน หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่คุ้มค่า การค านวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  
  Study types of investment, finance theories related to investment, risk 
management, analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on 
investment.  
 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
  ศึกษาสถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ศึกษา
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง และ
เทคนิคการต่อรอง ศึกษากรณีตัวอย่างของการต่อรอง 
  Study the situations of negotiation with the use of holistic thinking approaches and 
thinking methods. Study the factors effecting negotiation, Maslow’s hierarchy of needs, and 
negotiation techniques. Learn from the case studies. 
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กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
 
90594006 กฎหมายส าหรับคนรุ่นใหม่  3(3-0-6) 
 LAW FOR NEW GENERATION 
 ศึกษากฎหมายและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม บทบาทหน้าที่และสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อ่ืน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ความรับผิดที่เกี่ยวกับการกระท าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดและหลักการของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ ปัญหาความรับผิดจากการใช้งานลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น และสิทธิในการปกป้องงานลิขสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 Study the laws and analysis facts of law in our society, learning about civic right 
and responsibilities in expression of opinion, defamation when using online media under acts 
of computer and digital media use, principles of consumers’ protection laws and relevant 
copyright laws. 
 

90594007 กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 LAW FOR ENTREPRENEURS 
 ศึกษาหลักการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ บทบาทขององค์การธุรกิจต่อการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ ศึกษา
แนวทางการจัดการด้านภาษีเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ หลักการในการจัดท าสัญญาประเภทต่าง ๆ สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่ภาครัฐมีขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของ SMES ตามกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ และข้อควรระวังส าหรับผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 Study the principles of business foundations in modern business organizations, 
Learn tax planning and preparation to benefit for business managements, Learn contract laws 
and relevant rights to promote a future trend of online markets and internet of things in 
business implementations, discussing precautions in digital literacy and laws for both 
entrepreneurs and customers’ protections. 
 
90594008 การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารโครงการ  3(3-0-6)  
 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR PROJECT MANAGEMENT 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบการ
จัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในการบริหารโครงการ แนวคิดการบริหารงานโครงการ วงจร
ชีวิตของโครงการ ประเภทของโครงการ ลักษณะของการท างานโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ในโครงการ และการประยุกต์การจัดการความรู้ในบริบทของโครงการ 
 Study definitions and importance of knowledge management, knowledge 
management processes in project, knowledge management models in project, tools for 
knowledge management in project, concepts of project management, project life cycle, types 
of projects, the nature of project work, the factors impacting on knowledge management in 
projects, and application of knowledge management in project context. 
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90594009   การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม  3(3-0-6) 
 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT 
 เรียนรู้ความหมายและบทบาทของการจัดการความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการจัดการ
ความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้    การ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ หลักการของอภิมหาข้อมูล แนวคิดและประเภทของนวัตกรรม 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ การจัดการอภิมหา
ข้อมูล  
 Learn definitions and role of knowledge management in innovation development, 
knowledge management processes, knowledge management models, tools for knowledge 
management, the factors impacting on knowledge management, application of knowledge 
management in various contexts, principles of big data, concepts and types of innovation, 
innovation development process, and the relationship of knowledge management with 
innovation and big data management. 
 

90594010 การท างานเป็นทีม  3(3-0-6)  
 TEAMWORK 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาองค์การ 
แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การพัฒนาการท างานเป็นทีม  แผนการสื่อสารในทีม  การเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี ประโยชน์และอุปสรรคในการท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีม ทักษะในการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิผล การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข 
 Study working environments as a role of collaborators, team members, and team 
leaders under potential conflicts of simulated situations, learn how to overcome issues and 
developing the leadership to make a powerful team for success. 
 
90594011 ศัลยกรรมชีวิต  3(3-0-6)  
 REBRANDING 
 ศึกษาและปรับใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโฉม (Rebranding) 
เข้ากับการใช้ชีวิต การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของตนเองและปัจจัยภายนอก การ
พัฒนาคุณสมบัติ และภาพลักษณ์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองและสังคม การด ารงตนให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่แตกต่าง 
 Study concepts, theories, and principles of rebranding and apply into lifestyle, self-
analysis of current practice and future expectations for the identification of issues needed for 
rebranding. Develop self-images and looks in alignment with societal, technological, 
economical, and political impacts on life as well as improve self in appropriation to the various 
and ever-changing situations 
 
 
 



 

72 
 

90594012 นักพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 INNOVATIVE ENTREPRENEURS 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะเชิงประยุกต์และสามารถส่งผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิด
เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 Study concepts and roles of innovative entrepreneurs in association with 
technology and innovation application to build skillful entrepreneurs capable of creative 
business invention 
 
90594013 สนุกกับธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6) 
 FUN WITH ONLINE BUSINESS 
 ศึกษาธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น โอกาสในการท าธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์ การประมูลออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าออนไลน์ การสร้างธุรกิจออนไลน์
ด้วยตนเอง  
 Study a basic of online based business and format of income channels in online 
market, including online auctions, ethics and law regarding to online transactions. 
 
90594014 ห้องภาพอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 E-GALLERY  
 ศึกษาวิธีการ และรูปแบบของการท าคลังรูปภาพ กฏและระเบียบ ลิขสิทธิ์ที่จ าเป็นต้องรู้เกี่ยวข้อง
กับการคลังรูปภาพออนไลน์ และเรียนรู้เรื่องกล้องถ่ายภาพ ประเภทของเลนส์ การจัดแสง การโฟกัส การวาง
ต าแหน่งภาพและการตัดภาพ  การจัดวางภาพแบบ isolation การควบคุมกล้องถ่ายภาพ ชนิดของไฟล์รูปภาพ 
ค าส าคัญท่ีเลือกใช้ ค าแนะน าเรื่องการขายภาพออนไลน์ และเรียนรู้การจัดการการขายภาพออนไลน์ 
 Study Methodologies and formats of setting up an electronic gallery, rules, 
regulations, and copy-rights related and necessary to online-gallery, and learn basics of 
photography cameras and photographic equipment, lens, lighting, focusing, positioning, 
cropping, isolation placement, camera control, file types, special vocabularies in photography, 
guidelines for selling photographs on the internet and learning management skills for selling 
online photographs. 
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 
 
90594015 การตลาดร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 CONTEMPORARY MARKETING 
 ศึกษาหลักการตลาดร่วมสมัยและสมัยใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคใหม่ การแบ่งสัดส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล 
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 Study contemporary and new principles of marketing, changes in consumer 
behaviors, new business environment analysis, market segmentation, market target, market 
positioning, marketing mix : product ; price ; place and promotion, ethics in marketing, digital 
marketing. 

90594016 มือใหม ่(หัด) เล่นหุ้น 3(3-0-6) 
 SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับการลงทุน ความรู้เรื่องตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนทาง
การเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ /ตลาดทุน ขั้นตอนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์
จจัยพ้ืนฐานและปัจจัยทางเทคนิค ช่วงเวลาการลงทุนที่เหมาะสมและการตัดสินใจใปั นผลตอบแทนจากหุ้น  

 Study basic knowledge and principles of investment, the stock exchange and 
financial planning investment in the stock market / capital market, investment process and 
portfolio management, Analysis of basic factors and technical factors, The appropriate 
investment period and decision-making on stock returns. 

90594017 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 INTERNATIONAL BUSINESS 
 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ค าศัพท์ที่ส าคัญในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา กฎหมายระหว่าง
ประเทศและการปรับตัวของโลก องค์กรเหนือรัฐและสถาบันระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัฒนธรรมและธุรกิจระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจ
ของตลาดเกิดใหม่ และการจัดการด้านจริยธรรมในบริบทระหว่างประเทศ 
 Study the main components of international business, key vocabulary, Exchange 
Rates, International Monetary System, Foreign Exchange Market, International Law and Global 
Orientation, Supranational Organizations and International Institutions, International Marketing 
and Supply-Chain Management, E-Commerce, Culture and International Business in Emerging 
Markets and Ethical Management in the International Context. 
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
90594018 นักเปลี่ยนโลก   3(3-0-6) 
 THE DISRUPTOR 
 เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้
ก าลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน 
และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความส าเร็จในชีวิต 
 Learn life experiences, ways of thinking, approaches to solve complex problems or 
manage threats, ways to create self-motivation and inspire others.  Study of risk management, 
administration, people management, self-development, and digital media communication, 
which drives to successful life.  
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กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของตนเอง 
งานอดิเรก ครอบครัว การท างาน การเดินทางท่องเที่ยว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการเขียน
จดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบายประสบการณ์และความประทับใจ 

Practice listening, speaking, reading and writing about familiar matters in daily life 
related to personal interests, hobbies, family, work, travel and current events related to e.g. 
Education, economy, society, politics, science and technology, arts and aesthetics, culture; 
writing personal letters describing experiences and impressions. 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การนัด
หมาย การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การเจรจาต่อรอง การน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากสื่อตา่งๆ การเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบอเีมล์ 

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts such as 
greeting, making appointments, communicating in daily life situations, negotiating, presenting 
work-related assignments and ideas, reading for main ideas from different rhetorical patterns, 
and writing emails. 

 90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง โดยเน้น
การฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียนเชิงวิชาการ 

Develop language and study skills in English for academic purposes related to 
personal interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, giving 
oral presentations, reading and writing academic texts. 
 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
 ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์  การอ่านเพ่ือ
แปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนที่
จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย  การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน เป็นต้น 
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 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main idea, 
newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English focusing on 
accuracy in both language forms and grammar beneficial to careers and academic purposes 
such as writing application letters, filling application forms, writing reports, etc. 
 

90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
 พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสาร
บันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจ าวัน การมีส่วนร่วมใน
การประชุม การน าเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการท างาน 
 Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities such 
as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical manuals, or routine 
reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using English in professional 
settings. 
 

90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียนทาง
วิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกท าข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
 Study and practice of English for further graduate study focusing on academic 
reading, summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various kinds 
of English test paper. 
 

90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
 ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วยตนเอง 
 Develop English language skills based on topics of individual learners’ interest 
through active language learning activities customized for each learner to promote self-
directed, life-long language learning skills. 
 

90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ภาษา วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
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 Study inter-relationship between language and culture, using English as an 
International Language, inter-cultural communication between native and non-native English 
speakers, cross- cultural pragmatics and developing English language skills for inter-cultural 
communication 
 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
 ศึกษาค าศัพท์และการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร 
สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การทักทาย การ
ต้อนรับ การเดินทาง การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถามข้อมูลการเดินทาง การถาม
ทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง 
 Study vocabulary and language used in travelling and tourism business, such as 
hotel, restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting, 
welcoming, travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and inquiring 
travelling information, dealing with customs and passport control as well as an explanation of 
general knowledge on tourism and travelling. 
 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โฆษณา เว็บไซต์ 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา 
 Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, 
advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and information. 
 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ 
รายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ 
การอภิปรายต่อที่ประชุม และการน าเสนอผลงาน 
 Develop language skills necessary for professional purposes: reading manuals and 
technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports, abstracts, emails, calls 
for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion and work 
presentation. 
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90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาส
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการ
เสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม 

 Practice English communication skills emphasizing listening and speaking skills for 
various occasions, including the development of skills in conversation, discussion, exchanges 
of opinions, speech making and academic paper presentation in public. 

 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in 
management contexts extracted from authentic management materials with an emphasis on 
reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ ส านวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจ า 
รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 Study and practice English for business communication, with emphasis on reading 
texts from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in business contexts, 
on writing business letters, memos, and on listening and speaking in various situations of 
business. 
 

90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์ความรู้
ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in marketing 
contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on reading 
comprehension, including the application of knowledge studied. 
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90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายกระบวนการ
ผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการท างานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ท างาน การเขียน
ป้ายเตือนอันตราย การเขียนค าสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ท างาน 
 Study and practice different industrial aspects: describing production processes; 
explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining safety at work; 
writing warnings and instructions, applying communication skills both speaking and writing 
related to work. 

90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นสัทอักษรในระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระและพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค และส าเนียง
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on the 
study of phonetic alphabets, the pronunciation of English vowel and consonant sounds, word 
and sentence stress, and different accents in today’s English. 

 

90595018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 
ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการฝึก

ปฏิบัติจริง เช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis 
on practical training such as script preparation, use of visual aids, such as the ability to present 
self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts of the 
speech, including the ability to deal with stage-fright and work with the audience personality 
development in order to make an effective presentation. 
 

90595019  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

ศึกษาและฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกการ
เขียนจดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน ค าสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียนบรรยาย
สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์  

A study and effective practice in English communicative writing in various contexts 
Focusing on letters, reports instructions, manuals, and as a description of things, places, and events.  
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90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
  ศึกษากระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ ฝึกการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
หลักการเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้
เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
   Study Human communication processes. Practice of verbal and non-verbal 
communication, how to structure and organize information to present in various situations, 
physical and vocal skills includes techniques in controlling speech anxiety. 
 
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่ใช้การสื่อสาร ได้แก่    
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good communication 
skills including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 
 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
  ศึกษาหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อและการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการ
อ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถ
ในการจับใจความส าคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี  

 Study and practice principle and perception skills, Media literacy skills. Listening 
and Reading for improving Life quality to understand, experience enhancement, and 
imagination. Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating messages 
for both academic and non-academic purposes. 

 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและ
จินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยค าได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และเหมาะสมกับ       
รูปแบบงานเขียน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 

 Practice and develop the creative writing skills. The expression of knowledge Ideas 
and imagination into writing. The chosen words are euphemisms correct and appropriate 
writing style including can review and edit writings manually.  
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90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ  ที่ใช้ทั่วไปในที่ท างาน 
การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการท างานส านักงาน 
 Study Principles, formats and methods of writing Thai document types; correct use 
of the Thai language appropriate for each type of documents. Practice in document writing in 
accordance with working system in the workplace. 
 

90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
 ศึกษาโครงสร้างรายงานทางวิชาการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม การเขียนรายงานทางวิชาการ
แบบต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับงานวิชาการ 
 Study academic report structures, footnote and bibliography, writing various types 
of academic report, with emphasis on clarify and appropriateness. 
 

90595026  ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์  การพัฒนาภาษากับการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ 
 Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, 
relationship between language and society; language change caused by social and 
geographical factors; language development and the development of the nation. 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2561) 
 

90595027  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS  
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเพ่ือการประชาสัมพันธ์  อาทิ การฟังบรีฟงาน การใช้
ศัพท์เฉพาะ ส านวน และการเขียนข่าว น าเสนอโครงงาน เป็นต้น 
 Practice the 4  skills of English in public relations contexts such as listening to PR 
brief, specific vocabulary and expressions for press release, project proposal, etc.  
 

90595028 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY  
 ฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงการศึกษาค าศัพท์ โครงสร้างประโยค และลักษณะของภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่อ
ต่างๆ และบทคัดย่อ รายงานการวิจัย บทความวิจัย โปสเตอร์น าเสนองานวิจัย บทความในวารสาร 
 Practice the 4  skills of English in science and technology contexts and study 
vocabulary, structures, genres of English for science and technology through various types of 
media including abstracts, research reports, research papers, posters and articles. 
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90595029 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR DESIGN  
 ศึกษาค าศัพท์ โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการท างานทางด้านการออกแบบ 
 Study English vocabulary, structures and usage for design including developing 
skills for communicating for study and work in design. 
 

90595030  การค้นคว้าและการเขียนรายงาน   3(3-0-6) 
 RESEARCH AND WRITING 
 เรียนรู้และฝึกการค้นคว้าข้อมูล การท าวิจัยเบื้องต้น การเขียนรายงานและบทความวิชาการโดย
เน้นการใช้ภาษาวิชาการ และวิธีการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านทางวารสารและการประชุมวิชาการ 
 Learn and practice the process of data searching, basic research, report and paper 
writing with academic language, and the process of academic publishing and conferencing.  
 
90595031 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 CROSS CULTURAL COMMUNICATION  
 ศึกษาความแตกต่างและความเหมือนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยวิธีการเปรียบเทียบมิติของ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา เพ่ือเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้านพฤติกรรมการสื่อสารและ
แรงจูงใจและฝึกฝนการสื่อสารกับผู้ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการสื่อสา ร 
แรงจูงใจ วัฒนธรรมสัมพัทธ์ วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรม รวมถึง
ฝึกการสื่อสารกับผู้ที่มาจากต่างวัฒนธรรม 
 Study the differences and similarities in cross-cultural communication by 
comparing different cultures, races, and regions to understand cultural variations in 
communication behaviors and motivations, cultural relativism, verbal, and nonverbal 
communication across a variety of cultural contexts, and practice communicating with people 
from different cultures. 
 

90595032 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 KOREAN FOR TRAVEL 
 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะเฉพาะของภาษาเกาหลีเชิงการท่องเที่ยว การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ทักษะการโต้ตอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 Study and practice the use of Korean vocabulary, expressions, distinctive 
characteristics, conversations in various situations during trips, responsive conversational skills, 
and understand ways of communicating through different cultures. 
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90595033  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 CHINESE FOR TRAVEL  
 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะเฉพาะของภาษาจีนเชิงการท่องเที่ยว การสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ทักษะการโต้ตอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 Study and practice the use of Chinese vocabulary, expressions, distinctive 
characteristics, conversations in various situations during trips, responsive conversational skills, 
and understand ways of communicating through different cultures 
 

90595034  ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 VIETNAMESE FOR TRAVEL 
 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะเฉพาะของภาษาเวียตนามเชิงการท่องเที่ยว การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ทักษะการโต้ตอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 Study and practice the use of Vietnamese vocabulary, expressions, distinctive 
characteristics, conversations in various situations during trips, responsive conversational skills, 
and understand ways of communicating through different cultures. 
 
90595035  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 JAPANESE FOR TRAVEL 
 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปุ่นเชิงการท่องเที่ยว การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ทักษะการโต้ตอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 Study and practice the use of Japanese vocabulary, expressions, distinctive 
characteristics, conversations in various situations during trips, responsive conversational skills, 
and understand ways of communicating through different cultures 
 
90595036  ภาษามาเลย์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 MALAY FOR TRAVEL 
 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ ส านวน ลักษณะเฉพาะของภาษามาเลย์เชิงการท่องเที่ยว การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ทักษะการโต้ตอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 Study and practice the use of Malay vocabulary, expressions, distinctive 
characteristics, conversations in various situations during trips, responsive conversational skills, 
and understand ways of communicating through different cultures. 
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กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) 

90595037  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 FOUNDATION CHINESE 
 พัฒนาโครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการฟัง  อ่าน  และ
เขียน ระดับพ้ืนฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด  ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับการ
สื่อสาร 
 Develop the basic Chinese grammatical structures and vocabulary; basic listening, 
reading and writing skills for learning compulsory Chinese courses for the skills in listening and 
speaking on everyday life topics; listening for gist and details; grammar and language functions 
necessary for communicative purposes 

90595038 การอ่านและเขียนภาษาจีนพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING 
 พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนกลุ่มค าศัพท์ ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอ่านที่มีหัวข้อ
หลากหลาย การเขียนข้อความสั้น 
 Develop the reading skills to build vocabulary; language and culture from reading 
texts on various topics; writing short messages 
 
90595039 ไวยากรณ์ส านวนภาษาจีน  3(3-0-6) 
 CHINESE GRAMMAR AND IDIOMS AND PROVERBS 
 วิเคราะห์ไวยากรณ์ในส านวนภาษาจีนตั้งแต่ระดับหน่วยค า ชนิดค าวลี ประโยค และโครงสร้าง
ประโยค 
 Analyze Chinese grammar from Idioms and Proverbs, word types, phrases, 
sentences and sentence structures. 
 
90595040 การพูดในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
 PUBLIC SPEAKING 
 ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยศึกษาเทคนิคการลดความวิตกกังวล และการใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการน าเสนอ โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการน าเสนอ
ในที่สาธารณะได้อย่างหลากหลายสถานการณ์ 
 Study the introduction to practice public speaking, including techniques to lessen 
speaker anxiety, and the use of visual aids to enhance speaker presentations to develop and 
strengthen skills in preparing and presenting public oral presentations in a variety of situations. 
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90594041 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3(3-0-6) 
 WRITING RESEARCH PROPOSAL 
 ฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเรียนหลักการพ้ืนฐานของการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย กระบวนการปฏิบัติ และรวมไปถึงการศึกษาตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประสบความส าเร็จ 
 Study main components of research proposal, writing styles, samples of good 
research proposal and practice writing on your own topic. 
 

90594042 ทักษะการสื่อสารผ่านละคร 3(3-0-6) 
 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA 
 ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านละคร ศึกษาการพัฒนาค าศัพท์พ้ืนฐานในการแสดงด้วยเทคนิคต่างๆ 
การเปล่งเสียงของนักแสดง จินตนาการ การจัดระเบียบร่างกาย การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการสร้างตัวละคร 
บทบาท และสถานการณ์สมมติ  "ละคร" สามารถน ามาใช้เ พ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลง
มือกระท า (active learning) ผ่านการฝึกปฏิบัติ และพัฒนาการของตัวละคร ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีทักษะการ
พูด และการสื่อสารที่ดี 
 Practice communication skills through drama by developing a basic acting 
vocabulary by exploring techniques in enhancing your actor’s voice, imagination and 
physicality, working with others in the creation of character, situation and role. 
 

90595043  ทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปราย  3(3-0-6) 
 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE 
 เรียนรู้พื้นฐานของการอภิปราย และทักษะการโต้แย้ง ที่จะมีประโยชน์ต่อการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาการน าเสนอ การโต้แย้ง การคิดเชิงวิพากษ์ การท างานร่วมกัน และ
ทักษะด้านข้อมูล ที่จะท าให้นักศึกษามีความรู้รอบตัว และพัฒนาความมั่นใจในตนเอง ผ่านกิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 
 Learn the basics of debate and the valuable skills of argumentation to enhance 
their presentation, argumentation, critical thinking, collaboration, and information skills and 
increase their world knowledge and develop self-confidence through engaging in a broad range 
of debating activities. 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 
 

90595044 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 DIGITAL MEDIA PRODUCTION 
 การฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ
น าเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ การน าเสนอในรูปแบบ
กราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบ off-line, online และ Social Media  
 Practice digital media production skills focusing on the topics of idea creation 
through data analytics, story telling techniques. Learn to design and produce several types of 
media, and present contents by using graphics and video for offline and online channels 
including social media. 
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90595045 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 
 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพ่ือกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการน าเสนอ 
การเลือกใช้สื่อ วิธี และเทคนิคในการน าเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยค า และบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับบริบท
ต่างๆ 
 Develop media literacy skills. Learn to analyze and evaluate situations, and screen 
contents to get key points for presentation. Learn to select proper media for presentation. 
Learn proper verbal language and body language for each different context. 
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ภาคผนวก ข  
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศกึษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2559) 
  

ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรกมารพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้าง 
หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร ์ 
  6 หน่วยกิต 

- กลุม่ศาสตร์แห่งการคดิ  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

- กลุม่วิชาภาษา  12 หน่วยกิต - กลุม่ภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 3 รายวิชา (9 หน่วยกติ) 
   บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

- กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกติ - กลุม่ศลิปะแห่งการจดัการ  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา 
- กลุม่คณุคา่แห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 2 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 
 บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

- กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุม่วิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกติ) 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน 5 รายวชิา จ านวน 12 หน่วยกิต 
- บังคับเลอืก 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน 1 รายวชิา จ านวน 3 หน่วยกิต  
  (สามารถเลือกได้จากทั้ง 5 กลุ่ม) 

กลุม่วชิาและจ านวนรายวชิา - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร ์ 
 จ านวน 33 รายวิชา 

- กลุม่ศาสตร์แห่งการคดิ จ านวน 4 รายวิชา 

- กลุม่วิชาภาษา 
 จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุม่ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์
 จ านวน 39 รายวิชา 

- กลุม่ศลิปะแห่งการจดัการ จ านวน 5 รายวิชา 
- กลุม่คณุคา่แห่งชีวิต จ านวน 10 รายวิชา 

- กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์
 จ านวน 25 รายวิชา 

- กลุม่วิถีแห่งสังคม  จ านวน 7 รายวิชา 

รวม 123 รายวิชา รวม 52 รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รูปแบบรหสัวิชา - รหสัต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหสัต าแหน่งที่ 3  หมายถึง รหสัประจ า 
  กลุม่วิชา ก าหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร ์
     2 = กลุม่วิชาภาษา 
     3 = กลุม่วิชามนุษยศ์าสตร ์
     4 = กลุม่วิชาสังคมศาสตร์  
- รหสัต าแหน่งที่ 4-5 หมายถึง รหสัประจ า 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 
     01 = สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถิติ  
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 
     03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการ   
     04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
     05 = สาขาวิชาเคมี  
     06 = สาขาวิชาฟิสกิส์  
     07 = สาขาวิชาชีววิทยา  
     08 = สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
กลุม่วิชาภาษา 
     01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     02 = สาขาวิชาภาษาไทย  
กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์
    01 = สาขาวิชาปรัชญา  
    02 = สาขาวิชาจติวิทยา  
    03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
    04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ  
           สารนิเทศศาสตร์  
    05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศลิปะ และ 
           วฒันธรรม  
กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรฐัศาสตร ์ 

- รหสัต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหสัต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที ่
  ท าการปรับปรุงหลกัสตูร  

59 = หลักสตูรฉบบัปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหสัต าแหน่งที่ 5 หมายถึง รหสัประจ า 
  กลุม่ ก าหนดเป็น 1-5 
     1 = กลุม่คณุคา่แห่งชีวิต 
     2 = กลุม่วิถีแห่งสังคม 
     3 = กลุม่ศาสตร์แห่งการคดิ 
     4 = กลุม่ศลิปะแห่งการจดัการ 
     5 = กลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
- รหสัต าแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ล าดบัที ่
  ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 

รายวิชาทีส่อนเกี่ยวกบัการ
ใช้ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร ์ บรรจุอยู่ในกลุ่มภาษาและการสือ่สาร 
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