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ตารางเทียบเคียงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0021 001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                               2(2-0-4) 
                  Fundamental English 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรฟัง พูด 
อ่ำน เขียนขั้นพ้ืนฐำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนในระดับปริญญำ
ตรี 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 
 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม               2(1-2-3) 
              Preparatory English 
              ค ำศัพท์ ส ำนวน โครงสร้ำงประโยคภำษำอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือ
กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน กำรฟังบทสนทนำเบื้องต้นเพ่ือจับใจควำม  
กำรอ่ำนข้อควำมหรือเนื้อหำสั้น ๆ เพื่อควำมเข้ำใจ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0021 002  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน                                                      2(2-0-4) 
                  Listening and Speaking English for Daily-Life 
Communication 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและพูด
ตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด  กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรแนะน ำตัว  กำร
ทักทำย  กำรติดต่อทำงโทรศัพท์  กำรกล่ำวขอบคุณ  กำรกล่ำวค ำเชิญ  
กำรแสดงควำมยินดี  กำรบรรยำยวัตถุ  บุคคลและสถำนที่ กำรฟังข่ำว
และกำรชมภำพยนตร์ภำคภำษำอังกฤษ 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิงบูรณำกำรโดยกำรใช้
ค ำศัพท์  ส ำนวน  และไวยำกรณ์ที่พบบ่อยในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคม  
ฝึกฟังและโต้ตอบในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรอ่ำนเนื้อหำเพื่อควำมเข้ำใจ
และเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0021 003  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน                                                      2(2-0-4) 
                  Reading and Writing English for Daily-Life 
Communication 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ
กำรเขียนตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด  ทักษะกำรเขียนสรุปควำม กำรย่อ
ควำม กำรกรอกฟอร์ม กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว กำรสื่อสำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์  ทักษะกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์  กำรอ่ำนโฆษณำ  กำรอ่ำน
ฉลำกยำและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กำรอ่ำนและกำรเขียนชื่อคนและสถำนที่
ภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิงบูรณำกำรโดยกำรใช้
ค ำศัพท์  ส ำนวน  และไวยำกรณ์ที่พบบ่อยในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงสังคม  
ฝึกฟังและโต้ตอบในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรอ่ำนเนื้อหำเพื่อควำมเข้ำใจ
และเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0021 004  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      2(2-0-4) 
                  English for Academic Purposes 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิง
วิชำกำร  กำรอ่ำนและกำรเขียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ควำมรู้เชิงวิชำกำรเฉพำะสำขำ 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 
 

0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์                                                  2(1-2-3) 
              English for Humanities and Social Science 
              ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำรและกำร
ท ำควำมเข้ำใจในศำสตร์เฉพำะด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0021 004  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      2(2-0-4) 
                  English for Academic Purposes 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิง
วิชำกำร  กำรอ่ำนและกำรเขียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ควำมรู้เชิงวิชำกำรเฉพำะสำขำ 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 

0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี                                                     2(1-2-3) 
              English for Science and Technology 
              ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำรและกำร
ท ำควำมเข้ำใจในศำสตร์เฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0021 004  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      2(2-0-4) 
                  English for Academic Purposes 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิง
วิชำกำร  กำรอ่ำนและกำรเขียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ควำมรู้เชิงวิชำกำรเฉพำะสำขำ 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 

0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ                                                               2(1-2-3) 
              English for Health Science 
              ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำรและกำร
ท ำควำมเข้ำใจในศำสตร์เฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0021 005  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ   
                                                                          2(2-0-4) 
                  English for Career Preparation 
                  ค ำศัพท์และหลักกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรประกอบอำชีพ  ส ำนวนภำษำท่ีใช้ในกำรสมัครงำนซึ่ง
ประกอบด้วย กำรอ่ำนประกำศรับสมัครงำน กำรกรอกใบสมัครงำน กำร
เขียนจดหมำยสมัครงำน กำรเขียนประวัติย่อ  กำรสัมภำษณ์  และกำร
น ำเสนองำน 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 
 

0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ                                                                 2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 
               ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในอนำคต  เช่น  ภำษำอังกฤษที่ใช้ใน
กำรสัมภำษณ์งำน  กำรสื่อสำรในองค์กร  กำรสื่อสำรกับลูกค้ำ และกำร
เดินทำง 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0021  006  การออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ                        2(2-0-4) 
                English Pronunciation for EFL Learners  
                กำรฝึกฝนกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ หลักกำรพัฒนำกำร
เน้นเสียงในระดับค ำ วลี และประโยค กำรใช้ท ำนองเสียงและจังหวะใน
กำรพูดภำษำอังกฤษ  กำรออกเสียงสระและพยัญชนะให้ถูกต้อง 

1. กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0022 001  ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ                          2(2-0-4) 
                  Thai Language and Aesthetics 
                  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสุนทรียภำพ  ภำพรวม
ของสุนทรียภำพแห่งชีวิต  สุนทรียภำพทำงภำษำ  กลวิธีกำรสร้ำงสรรค์
และกำรสื่อสำรภำษำท่ีมีควำมงำม  แนวทำงพิจำรณำควำมงำมทำงภำษำ 
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  ศึกษำกวีนิพนธ์และบทประพันธ์เชิง
สร้ำงสรรค์เพ่ือให้มองเห็นศิลปะภำษำ  มโนทัศน์  ค่ำนิยม  และพลังแห่ง
ภำษำ อันน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงสุนทรียภำพของชีวิต 

2.  กลุ่ม
ภาษาไทย 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์ 
                                                                        2(2-0-4) 
              Applied Thai for Happiness and Creativity 
              วัฒนธรรมและศิลปะกำรสื่อสำรภำษำไทยเพื่อสร้ำงสรรค์
ควำมสุขและควำมรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย  กำรสร้ำงสรรค์และ
กำรละเล่นทำงภำษำและกำรประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและนวัตกรรมใน
บริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0022 002  ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ          2(2-0-4) 
                  Thai for Academic Purposes 
                  หลักกำรใช้ภำษำไทยในกำรแสดงออกทำงวิชำกำรใน
รูปแบบต่ำง ๆ  ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียน แนวทำงพัฒนำคุณภำพงำน
ทำงวิชำกำร  โดยค ำนึงถึงกำรสืบค้น มำตรฐำนควำมรู้  วิธีกำรเรียบเรียง
และ รูปแบบกำรน ำเสนอ  กำรใช้ศัพท์บัญญัติและกำรใช้ทับศัพท์  โดยใช้
ภำษำท่ีเหมำะสมทั้งกำรพูดและกำรเขียน 

2.  กลุ่ม
ภาษาไทย 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ                                                       2(2-0-4) 
              Integrated Thai for Career Preparation 
              แนวทำงในกำรพัฒนำทักษะภำษำไทยเฉพำะด้ำน  ทั้งกำรฟัง  
กำรพูด  กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย กำรบูรณำกำรทักษะภำษำไทย
เพ่ือสร้ำงเสริมศักยภำพกำรสื่อสำรและ โอกำสในกำรพัฒนำอำชีพใน
องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0022 003  ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 

                  Thai in Social and Cultural Contexts 

                  ควำมรู้และควำมเข้ำใจในวิถีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำ
กับบริบททำงสังคม และวัฒนธรรม เช่น ภำษำกับวัฒนธรรม, กำรเมือง, 
เศรษฐกิจ, ควำมเชื่อและศำสนำ  ทักษะกำรใช้ภำษำให้สอดคล้องกับ
บริบททำงสังคมและวัฒนธรรม 

2.  กลุ่ม
ภาษาไทย 

ไม่มี  

0022 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            2(2-0-4) 

                  Thai for Communication  

                  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรทำงภำษำ 
หลักกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรด้ำนต่ำงๆ  ทักษะกำรใช้ภำษำท้ังกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรพูดและกำรเขียน  โดยเน้นกำรแสดงออกอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

2.  กลุ่ม
ภาษาไทย 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ                                                       2(2-0-4) 
              Integrated Thai for Career Preparation 
              แนวทำงในกำรพัฒนำทักษะภำษำไทยเฉพำะด้ำน  ทั้งกำรฟัง  
กำรพูด  กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย กำรบูรณำกำรทักษะภำษำไทย
เพ่ือสร้ำงเสริมศักยภำพกำรสื่อสำรและ โอกำสในกำรพัฒนำอำชีพใน
องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0022 005  การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  2(2-0-4) 

                  Reading for Life-Quality Development 
                  หลักและกลวิธีในกำรอ่ำนงำนเขียนประเภทต่ำง ๆ ทั้ง
สำรคดี  บันเทิงคดีและสำระบันเทิงคดีทั้งภำษำร้อยแก้วและร้อยกรอง 
โดยเน้นกำรอ่ำนเพ่ือพัฒนำควำมรู้  ควำมคิด พัฒนำคุณธรรม  และสร้ำง
เสริมค่ำนิยมที่ดีงำม  เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

2.  กลุ่ม
ภาษาไทย 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์ 
                                                                        2(2-0-4) 
              Applied Thai for Happiness and Creativity 
              วัฒนธรรมและศิลปะกำรสื่อสำรภำษำไทยเพื่อสร้ำงสรรค์
ควำมสุขและควำมรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย  กำรสร้ำงสรรค์และ
กำรละเล่นทำงภำษำและกำรประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและนวัตกรรมใน
บริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 001  มนุษย์และอารยธรรม                                2(2-0-4) 
              Man and Civilization 
              พัฒนำกำรและควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ในอำรยธรรมและ
วัฒนธรรมต่ำงๆ ทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  จนสู่โลกสมัยใหม่  
เพ่ือเข้ำใจธรรมชำติและศักยภำพของมนุษย์ 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
                                                                        2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
              ควำมหลำกหลำยทำงสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะส ำคัญ
ของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก  มนุษย์กับคุณค่ำและควำมงำม
ท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  กำรปรับตัวและกำรด ำรงอยู่
ของมนุษย์ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม 

5.  วิถีสังคม 

0023 002  มนุษย์กับสังคม                                      2(2-0-4) 
               Man and Society 
             ธรรมชำติของสังคมมนุษย์  โครงสร้ำง  องค์ประกอบ  กำรจัด
ระเบียบและกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงสังคม  ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม  ในมิติทำงวัฒนธรรม 
กำรเมือง กฎหมำย เศรษฐกิจ  

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
                                                                        2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
              ควำมหลำกหลำยทำงสังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะส ำคัญ
ของวัฒนธรรมตะวันออก 
และตะวันตก  มนุษย์กับคุณค่ำและควำมงำมท่ำมกลำงควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม  กำรปรับตัวและกำรด ำรงอยู่ของมนุษย์ภำยใต้กระแสกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม 

5.  วิถีสังคม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 003  อารยธรรมอีสาน                                     2(2-0-4) 
               Isan Civilization 
               หลักฐำนร่องรอยอันแสดงถึงควำมเจริญของสังคมอีสำนใน
อดีต  วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันตั้งแต่กำรตั้งถิ่นฐำน กำรเรียนรู้ใน
กำรปรับตัวตำมควำมเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงตัวตนและส ำนึกในคุณค่ำ
ของผู้คนในท้องถิ่นอีสำน   

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                              2(2-0-4) 
              Plural Culture of Mekong Region 
              ภูมิหลัง  ควำมสัมพันธ์  ชำติพันธุ์  กำรตั้งถ่ินฐำนในมิติ
สัมพันธ์กับภูมิศำสตร์  ภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติบุคคล
ส ำคัญในท้องถิ่น  กระบวนกำรทำงควำมคิด  อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ ำโขง  

5.  วิถีสังคม 

0023 004  มนุษย์กับศาสนา                                    2(2-0-4) 
               Man and Religion 
               ควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมเชื่อ  ลัทธิและศำสนำ  
ปัจจัยพื้นฐำนที่มีผลต่อ 
ควำมเชื่อ  แนวคิดหลักและลักษณะของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู  พุทธ  
คริสต์   อิสลำม  และศำสนำอ่ืนๆ  ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพำะ  
แนวทำงสร้ำงเสริมสันติสุขในสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต       2(2-0-4) 
              Religion and Reasoning for Living 
              ควำมหมำยและพัฒนำกำรทำงควำมเชื่อและศำสนำ  ศำสนำ
กับชีวิตประจ ำวัน  กำรใช้เหตุผลและกำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์  ควำม
หลำกหลำยทำงศำสนำและควำมเชื่อ  กำรเรียนรู้เข้ำใจตนเองและผู้อ่ืนใน
กำรอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงพหุสังคมวัฒนธรรม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 005  ชีวิตในโลกสมัยใหม่                              2(2-0-4) 
              Life in Modern World 
             ควำมเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในสังคมโลกอันส่งผลต่อกำร
ด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่ำงๆ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กำรเมือง วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และด้ำนอื่น ๆ แนว
ทำงกำรใช้ชีวิตอย่ำงรู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลง 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                2(2-0-4) 

              Smart Living  

              กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับ
กำรด ำรงชีวิตอัจฉริยะ องค์ประกอบของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
แพลตฟอร์มกำรด ำรงชีวิตอัจฉริยะ  มำตรฐำนกำรสื่อสำร 
และระบบเครือข่ำย  อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง  ควำมเป็นส่วนตัวและควำม
ปลอดภัยของข้อมูล  กรณีศึกษำด้ำนกำรประยุกต์ใช้ไอซีทีสำหรับกำร
ด ำรงชีวิตอัจฉริยะ 

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0023 006  การใช้เหตุผลและจริยธรรม                       2(2-0-4) 
              Reasoning and Morality 
             ธรรมชำติของมนุษย์  พัฒนำกำรทำงควำมคิดและ
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรใช้เหตุผล  แนวกำรใช้เหตุผลและหลักจริยธรรมที่
ส ำคัญ  หลักกำรใช้เหตุผลเพื่อเข้ำใจตนเอง  ผู้อื่นและสังคม 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต      2(2-0-4) 
              Religion and Reasoning for Living 
              ควำมหมำยและพัฒนำกำรทำงควำมเชื่อและศำสนำ  ศำสนำ
กับชีวิตประจ ำวัน  กำรใช้เหตุผลและกำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์  ควำม
หลำกหลำยทำงศำสนำและควำมเชื่อ  กำรเรียนรู้เข้ำใจตนเองและผู้อ่ืนใน
กำรอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงพหุสังคมวัฒนธรรม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 007  ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  2(2-0-4) 
              Arts and Life-Quality Development 
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของศิลปะ  หลักกำรสร้ำงสรรค์
งำนศิลปะและกำรรับรู้สุนทรียะทำงศิลปะแขนงต่ำงๆ ทั้งในด้ำน
สถำปัตยกรรม ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์  และดุริยำงคศิลป์  กำรประยุกต์ใช้
ศิลปะแต่ละประเภทในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                          2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศำสตร์ด้ำนทัศนศิลป์  ดุริยำงคศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง  ทักษะและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศำสตร์ในศตวรรษที่  21  กำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

0023 008  พุทธศาสนากับการด ารงชีวิต                      2(2-0-4) 
              Buddhism and Living  
             ควำมหมำยและลักษณะของพุทธศำสนำและกำรด ำรงชีวิต
ตำมแนวพุทธ  หลักค ำสอนของพุทธศำสนำที่ส ำคัญข้ันพ้ืนฐำน  กำรน ำ
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตให้มีควำมสุขและ
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน  รวมทั้งกำรรู้และเข้ำใจพิธีและเทศกำลทำง
พุทธศำสนำในชีวิตประจ ำวัน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต       2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ควำมหมำยและพัฒนำกำรทำงควำมเชื่อและศำสนำ ศำสนำ
กับชีวิตประจ ำวัน กำรใช้เหตุผลและกำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงศำสนำและควำมเชื่อ กำรเรียนรู้เข้ำใจตนเองและผู้อ่ืนใน
กำรอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงพหุสังคมวัฒนธรรม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 009     การเงินและการบัญชีในครัวเรือน              2(2-0-4) 
                  Household Finance and Accounting 
                  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบ
กำรเงินกำรธนำคำร กำรท ำธุรกิจและบริหำรกำรเงินในภำคครัวเรือน 
กำรท ำบัญชีครัวเรือนและกำรท ำธุรกรรมกำรเงินในชีวิตประจ ำวัน กำร
ออมและกำรลงทุนเบื้องต้น กำรน ำแนวทำงกำรท ำธุรกิจและกำรด ำเนิน
ชีวิตของนักธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                   2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคกำรเงินส่วนบุคคล  กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงเป็น
ระบบ  กำรจัดท ำงบประมำณกำรเงินส่วนบุคคล  กำรวำงแผน  กำร
ประกันภัย  กำรออม  กำรลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์  ภำษี  เงินได้
บุคคลธรรมดำ  กำรจัดกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
เพ่ือวัยเกษียณ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0023 010  ธุรกิจการค้าโลก                                    2(2-0-4) 
              World Business 
             ควำมส ำคัญของธุรกิจระหว่ำงประเทศ เขตกำรค้ำและเขต
เศรษฐกิจที่ส ำคัญของโลก ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ควำมแตกต่ำงทำงภูมิศำสตร์ วัฒนธรรม ที่มีผลต่อ 
กำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ แนวโน้มและทิศทำงกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศในสังคมปัจจุบัน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 011  การบัญชีและการจัดการธุรกิจ                     2(2-0-4) 
              Accounting and Business Management 
             ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบัญชี และกำรจัดกำร ธุรกิจขนำด
กลำง ขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน กำรส่งเสริมสนับสนุนของภำครัฐ กำร
บริหำรควำมเสี่ยง องค์ประกอบและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของธุรกิจ 
แนวโน้มควำมเจริญเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน กรณีศึกษำธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม  

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                            2(2-0-4) 

              Smart Investment 

              ข้อมูลทำงธุรกิจ  ประเภทของกำรลงทุน  ทฤษฎีกำรเงินที่ใช้
เพ่ือกำรลงทุน  กำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุน  หลักกำรวิเครำะห์กำร
ลงทุนเพื่อสร้ำงควำมมั่งค่ังสูงสุด  กำรประเมินผลตอบแทน กำรน ำเสนอ
ข้อมูลทำงธุรกิจ  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0023 012  ศิลปะการด าเนินชีวิตในสังคม                     2(2-0-4) 
              Art of Living in Society 
             ลักษณะและรูปแบบควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว ระหว่ำงเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ระหว่ำงผู้อำวุโสและผู้ด้อยอำวุโส มำรยำทไทย มำรยำทสำกล ทักษะกำร
มีมนุษยสัมพันธ์ หลักกำรและศิลปะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข และกำรติดต่อสื่อสำรที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม              2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและควำมส ำคัญของบุคลิกภำพต่อกำรอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภำพ  กำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพเพ่ือ
ภำพลักษณ์ที่ดี ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง
และควำมส ำเร็จในอำชีพ รวมถึงมำรยำททำงสังคมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วม
กำรประชุมทำงธุรกิจ งำนสังสรรค์และงำนจัดเลี้ยงลักษณะต่ำง ๆ 
บุคลิกภำพเพ่ือกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 013  มรดกวัฒนธรรมไทย                             2(2-0-4) 
              Thai Cultural Heritage 
              ประวัติศำสตร์ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และภูมิปัญญำไทยในวิถีไทย กำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ส่งเสริม พัฒนำและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เวทีสำกล  

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023 014   จริยศาสตร์                                          2(2-0-4) 
                Ethics  
               หลักกำร ควำมหมำย และควำมส ำคัญของจริยศำสตร์ 
ปัญหำพื้นฐำนทำงจริยศำสตร์ในสังคมโลกปัจจุบัน กำรประยุกต์ใช้
แนวทำงจริยศำสตร์ในกำรด ำรงชีวิตที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับในฐำนะ
สมำชิกท่ีดีของวิชำชีพ และสังคม สำมำรถใช้จริยศำสตร์เพื่อสร้ำงสรรค์
สิ่งที่ดีงำมให้กับสังคม 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 015     กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 
                  Law in Daily Life 
                  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของกฎหมำยไทย กฎหมำยไทยและกฎหมำยสำกลที่มีควำมส ำคัญในกำร
ด ำรงตนในสังคม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกฎหมำยกับจำรีต ประเพณี และ
วิถีชีวิตในสังคมไทย  

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
              Laws and Everyday Rights 
              ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย  กระบวนกำรทำงกฎหมำยใน
กำรใช้สิทธิประเภทต่ำง ๆ อันเป็นสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล
ตำมรัฐธรรมนูญ  ควำมยุติธรรม  สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง  สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมทำง
ปกครอง  กำรเรียกร้องสิทธิกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมและกำรเยียวยำ
จำกภำครัฐ  สิทธิของผู้บริโภค  สิทธิคนพิกำร  สิทธิของผู้ประสบภัยจำก
รถ  สิทธิมนุษยชน 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0023 016  จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่                        2(2-0-4) 
               Psychology in Modern Life Styles 
              ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยำเพื่อกำรด ำรงชีวิต แรงจูงใจ
ในกำรเรียนรู้ กำรฝึกสมอง กำรเข้ำใจและเห็นคุณค่ำในตัวเอง กำร
เสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับตนเอง กำรควบคุมอำรมณ์ กำรปรับตัวสู่สังคม
สมัยใหม่ กำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ มีจิตสำธำรณะ สำมำรถใช้ชีวิตใน
สังคมยุคใหม่ได้อย่ำงมีควำมสุข 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 



15 

รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 017  ดนตรีกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
             Music and Life 
            ลักษณะ ธรรมชำติ และองค์ประกอบของดนตรี ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้ำน ดนตรีตะวันออก และดนตรี
ตะวันตก กำรประยุกต์ใช้ดนตรีเพ่ือกำรนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 
กำรสร้ำงจินตนำกำรและเจตคติที่ดีต่อดนตรี ทักษะและมำรยำทในกำร
ฟังดนตรี กำรชื่นชมควำมงำมและกำรตระหนักถึงคุณค่ำของดนตรี 
หลักกำรวิเครำะห์ และวิจำรณ์ดนตรีเบื้องต้น ชีวิตและผลงำนของคีตกวี
ที่คัดสรร 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                    2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 
               ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะกำรแสดงภำคต่ำง ๆ 
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรและประเภทของ
ดนตรีและศิลปะกำรแสดงอีสำน วัฒนธรรมกำรแต่งกำย ประวัติของ
ศิลปินผู้ที่มีผลงำนโดดเด่น แนวคิดกำรต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  

5. กลุ่มวิถีสังคม 

0023 018  การคิดเชิงสร้างสรรค์                              2(2-0-4) 
              Creative Thinking 
            ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
หลักกำร วิธีกำรและเทคนิคในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์  กำรพัฒนำในกำร
คิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม     2(1-2-3) 

              Creativity and Innovation Management  

              ตัวแบบจ ำลองและวิธีกำรจัดกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์  
ตลอดจนกระบวนกำรอันก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริม  
สนับสนุนและเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์กำร  กำรประเมินโอกำสทำง
ธุรกิจ กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ  เทคนิคกำรจัดกำร
นวัตกรรม  กำรประเมินมูลค่ำนวัตกรรม กำรแปลงนวัตกรรมสู่
กระบวนกำรทำงธุรกิจ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 019  มนุษย์กับการเรียนรู้                                  2(2-0-4) 
              Man and Learning 
            ธรรมชำติทำงสมองของมนุษย์และกำรเรียนรู้  พัฒนำกำรด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ของมนุษย์หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกระบวนกำร
จิตตปัญญำศึกษำ  กำรเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ กำรเรียนรู้แบบกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่มุ่งกำรพัฒนำด้ำนในตน กำรวำงพื้นฐำนจิตใจและกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่ำงแท้จริงและเน้นกำรส่งเสริมศักยภำพของ
มนุษย์ให้เข้ำถึงควำมจริง ควำมงำม และควำมดี แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
มณฑลแห่งกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงพ้ืนที่ว่ำง กำรสืบค้นและกำรบ่มเพำะ
สภำวะจิตตื่นรู้  กำรรับฟังอย่ำงลึกซึ้ง เชำวน์ปัญญำด้ำนจิตวิญญำณ 
กำรศึกษำเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนในอย่ำงลึกซึ้ง 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0044 008  ชีวิตและสันติสุข                                    2(2-0-4) 
              Life and Peace 
              สมองของมนุษย์กับกำรเรียนรู้  กำรพัฒนำทำงกำย  ใจ  คิด  
รู้จักตนเองและเข้ำใจผู้อื่นผ่ำนกระบวนกำรจิตตปัญญำศึกษำและสุนทรีย
สนทนำ  กำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงตนเองจำกภำยใน มองเห็น
เป้ำหมำยชีวิตและกำรคิดแบบองค์รวมสู่กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0023 020  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน                     2(2-0-4) 
              ASEAN Languages and Cultures 
              ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอำเซียน  ควำม

หลำกหลำยของภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน  ลักษณะร่วมและ

ลักษณะเฉพำะทำงด้ำนควำมคิด ค่ำนิยมซึ่งแสดงออกผ่ำนภำษำ

วรรณกรรม  และงำนเขียนอันจะมีส่วนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจวัฒนธรรม

อำเซียนโดยรวม 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 004  รู้จักอาเซียน                                           2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
               ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน ลักษณะทำงสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครองและวัฒนธรรมของประเทศสมำชิก
ประชำคมอำเซียน ลักษณะร่วมและควำมแตกต่ำง  

5.  กลุ่มวิถีสังคม   
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023 021  ศิลปวิจักษ์                                            2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              ลักษณะของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้ำงรสนิยม ควำมชื่นชม และ
ควำมส ำนึกในคุณค่ำของงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ จำกตัวอย่ำงของ
ศิลปกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน บทบำทของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมของ
มนุษยชำติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำร
แสดงออก ทั้งนี้ให้เห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลป์ที่มีต่อกำรด ำรงชีวิต
ของคนไทย 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                         2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศำสตร์ด้ำนทัศนศิลป์  ดุริยำงคศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง  ทักษะและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศำสตร์ในศตวรรษที่  21  กำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

5.  วิถีสังคม 

0023  022  ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา                      2(2-0-4) 
                Cambodian Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำเขมรเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น  
กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชำวกัมพูชำ  
ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                           2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค ำศัพท์และกำรใช้ภำษำเขมรเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน  
กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0023  023  ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน                        2(2-0-4) 
                Brunei Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำมำเลย์เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของ
ชำวบรูไน  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023  024  ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                          2(2-0-4) 
                Myanmar Culture and Language 
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น  
กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชำวพม่ำ  
ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
              Myanmar for Communication 
              ค ำศัพท์และกำรใช้ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน  
กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0023  025  ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์                   2(2-0-4) 
                Philippine Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำฟิลิปีโนเพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของ
ฟิลิปปินส์  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  026  ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย                    2(2-0-4) 
                Malaysian Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำมำเลย์เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของ
ชำวมำเลเซีย  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  027  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                          2(2-0-4) 
                Laos Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำลำวเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น  
กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชำวลำว  ใน
ฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                            2(1-2-3) 
              Laos for Communication 
              ค ำศัพท์และกำรใช้ภำษำลำวเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน  
กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023  028  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                   2(2-0-4) 
                Vietnamese Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำเวียดนำมเพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของ
ชำวเวียดนำม  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                      2(1-2-3) 
              Vietnamese for Communication 
              ค ำศัพท์และกำรใช้ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรใน
ชีวิตประจ ำวัน  กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 
 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0023  029  ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์                     2(2-0-4) 
                Singaporean Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของ
ชำวสิงคโปร์  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  030  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                  2(2-0-4) 
                Indonesian Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำบำฮำซำอินโดนีเซียเพื่อกำร
สื่อสำรเบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิ
หลังของชำวอินโดนีเซีย  ในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023  031  ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนิสิตต่างชาติ  2(2-0-4) 
                Thai Culture and Language for Foreign 
Students 
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น  
กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชำวไทย  ใน
ฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  032  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                       2(2-0-4) 
                Korean Culture and Language 
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำเกำหลี  เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวเกำหลี 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Korean for Communication 
              ค ำศัพท์  ส ำนวนและบทสนทนำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน  
เพ่ือกำรสื่อสำรภำษำเกำหลีขั้นพื้นฐำน  กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ส ำคัญ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0023  033  ภาษาและวัฒนธรรมจีน                           2(2-0-4) 
                Chinese Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำจีน  เพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น  
กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลังของชำวจีน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                             2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภำษำจีน  อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ภำษำจีน (อักษร  Pinyin)  เส้นพื้นฐำนของ
อักษรจีน  กำรทักทำย  กำรแนะน ำตัว  เครือญำติ  จ ำนวนนับ  กำรบอก
เวลำ ห้องเรียน กำรเล่ำเรียน  สถำนที่ในมหำวิทยำลัย  ส่วนต่ำง ๆ ของ
ร่ำงกำย  

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023  034  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                         2(2-0-4) 
                Japanese Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำญี่ปุ่น  เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวญี่ปุ่น 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                           2(1-2-3) 
              Japanese for communication 
              ค ำศัพท์  ส ำนวนและบทสนทนำภำษำญี่ปุ่นที่จ ำเป็นในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน  กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0023  035  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย                       2(2-0-4) 
                Russian Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำรัสเซีย  เพื่อกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวรัสเซีย 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023 036  ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย                        2(2-0-4) 
                Indian Culture and Language 
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำฮินดี  เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวอินเดีย 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  037  ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส                      2(2-0-4) 
                French Culture and Language  
                ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำฝรั่งเศส  เพื่อกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวฝรั่งเศส 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                        2(1-2-3) 
              French for Communication 
              ค ำศัพท์  โครงสร้ำงไวยำกรณ์  กำรฟัง  กำรพูด  กำรอ่ำน
และกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0023  038  ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน                      2(2-0-4) 
               German Culture and Language  
               ควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำเยอรมัน  เพ่ือกำรสื่อสำร
เบื้องต้น  กำรเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลัง
ของชำวเยอรมัน 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0023  039  การเป็นผู้ประกอบการใหม่                       2(2-0-4) 
               New Entrepreneurship 
              ควำมหมำยและคุณลักษณะของกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กระบวนกำรประเมินแนวควำมคิด แนวโน้ม และโอกำสในกำรท ำธุรกิจ 
กำรเปลี่ยนจำกแนวคิดให้ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำร กำรเขียน
แผนธุรกิจ กำรเป็นผู้ประกอบกำรที่ประสบผลส ำเร็จ 

3.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                2(1-2-3) 

              Young Entrepreneur 

              นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
กระบวนกำรประเมินแนวควำมคิด แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่  โอกำสใน
กำรท ำธุรกิจ  กำรเปลี่ยนจำกแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำร กำร
เขียนแผนธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรท ำธุรกิจ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0024 001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            2(2-0-4) 
              Science and Technology for Natural Resources 
and Environmental Management 
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  ปัญหำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ระบบนิเวศ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แนวทำงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    2(2-0-4) 
              Environmental - Friendly Lifestyle 
              สถำนกำรณ์  สำเหตุและผลกระทบของปัญหำสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชนและระดับโลก กำรร่วมรับผิดชอบกำรจัดกำรมลพิษ  แนว
ทำงกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0024 002  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                                                       2(2-0-4) 
              Science  Technology and Local Wisdom  
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น  แนว
ทำงกำรปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่น  ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  แนวทำงกำรบูรณำกำรภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นโดยใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                          2(2-0-4) 

              Wisdom for Quality of Life 
              ควำมหมำย ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญำ  ภูมิปัญญำ
และควำมสัมพันธ์กับควำมเชื่อ วัฒนธรรม  ประเพณีอีสำน  
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  กำรปรับใช้ควำมรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญำท้องถิ่นในชีวิตประจ ำวัน  

5.  วิถีสังคม 

0024 003  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                                      2(2-0-4) 
              Science and Technology for Life-Quality 
Development 
             ควำมหมำยและควำมส ำคัญของคุณภำพชีวิต บทบำทและ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ด้ำนกำรเกษตร และด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต  

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต     2(2-0-4) 
              Modern Science and Innovations for Life  
              วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้ำวทันแนวโน้มมหภำค  
พัฒนำชีวิตอัจฉริยะ  วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี  นวัตกรรมพลังงำน
ทดแทน ดีไอวำย  คณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนำคต 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0024 004  การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน                                                                2(2-0-4) 
               Sustainable Management of  Agricultural Food 
and Energy  
               กำรจัดกำรอำหำรและพลังงำนจำกวัตถุดิบทำงด้ำน
กำรเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งทำงด้ำนกำรเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้ำนลบต่อระบบนิเวศ กำรผลิตพลังงำนและอำหำรด้วยเทคโนโลยี
สะอำดและกำรประยุกต์ใช้หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรผลิต
อำหำรและพลังงำนทำงด้ำนกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                         2(2-0-4) 
               Food and Agricultural Innovation 
               ควำมส ำคัญของนวัตกรรมเกษตรและอำหำร กำรเกษตรกับ
สังคมไทยและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย 
ฟำร์มอัจฉริยะในกำรผลิตอำหำรจำกพืชและสัตว์ แนวโน้มกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรในปัจจุบัน เทคโนโลยีในกำรแปรรูปและถนอมอำหำร 
นวัตกรรมเพ่ือกำรบรรจุภัณฑ์อำหำร กำรแสดงฉลำกอำหำร หลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพในกำรผลิต
อำหำร 

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0024 005  การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์           2(2-0-4) 
              Scientific Literacy in Globalized Society 
               ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรรู้วิทยำศำสตร์ กำร
พัฒนำกำรรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำนสื่อ ควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำร ในมุมมอง
ทำงวิทยำศำสตร์  กำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์  ควำมตระหนักใน
บทบำท  จรรยำบรรณ  และควำมรับผิดชอบของนักวิทยำศำสตร์ต่อ
สังคม  กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อ  กำรน ำควำมรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตและสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต     2(2-0-4) 
              Modern Science and Innovations for Life  
              วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้ำวทันแนวโน้มมหภำค  
พัฒนำชีวิตอัจฉริยะ  วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี  นวัตกรรมพลังงำน
ทดแทน ดีไอวำย  คณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนำคต 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0024 006  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                                                       2(2-0-4) 
              Biodiversity and Local Wisdom 
               ควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีส่งผล
กระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรสูญหำยของควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ไม่มี  

0024 007  สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                                                                       2(2-0-4) 
              Global Warming and Climate Change  
              ควำมหมำยของสภำวะโลกร้อน ปัจจัยที่ท ำให้เกิดสภำวะโลก
ร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลก ผลกระทบของภำวะ
โลกร้อนตอ่ตนเอง ชุมชน และสังคมโลก พฤติกรรมที่เหมำะสมในกำร
บริโภคทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้พลังงำน กำรสร้ำงควำมตระหนัก
และจิตส ำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสภำวะ
โลกร้อนอย่ำงยั่งยืน 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                        2(2-0-4) 
              Disaster Survivor 
              ควำมรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ  ผลกระทบต่อสุขภำพมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  กรณีภัยธรรมชำติ สภำวะโลกร้อน  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ  กำรเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย  วำตภัย  อัคคีภัย กรณีภัยจำก
มนุษย์สร้ำงขึ้น  อุบัติเหตุกำรจรำจร  กระแสไฟฟ้ำลัดวงจร  สำรพิษ  กำร
จลำจล 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0024 008  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน 
                                                                       2(1-2-3) 
              Applied Computer Software for Office 
Operation  
             ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กำรใช้ระบบปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน  เช่น  โปรแกรมกำรจัดกำร
ข้อควำม  โปรแกรมตำรำงค ำนวณและโปรแกรมส ำหรับกำรน ำเสนองำน 

4.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล        2(2-0-4) 
              Digital Office Software Application     
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญระบบสำรสนเทศ  ข้อมูลและ
สำรสนเทศในองค์กร  กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ  กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปใน
ส ำนักงำนดิจิทัล  

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0025 001  การบริโภคในชีวิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 
              Consumption in Daily-life 
              ขอบข่ำยและควำมส ำคัญของกำรบริโภค  ภำวะโภชนำกำรที่
ดี  แนวทำงปฏิบัติทำงด้ำนกำรบริโภคท่ีดี กำรเลือกใช้ยำและผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ปลอดภัย  กำรวิเครำะห์และกำรประเมินคุณค่ำในกำรบริโภค  
กำรจัดกำรผลกระทบที่เก่ียวข้องกับกำรบริโภค  สิทธิของผู้บริโภค  
กฎหมำยและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 
                                                                       2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนำกำร กำรเลือกอำหำร อำหำรที่อยู่ในกระแสควำม
นิยม กำรควบคุมอำหำรเพ่ือลดน้ ำหนักแบบต่ำง ๆ หลักกำรและ
ควำมส ำคัญของสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย ศำสตร์เบื้องต้นของกำร
ออกก ำลังกำย กำรออกก ำลังกำยและกำรฝึกปฏิบัติกีฬำเพ่ือสุขภำพและ
ควำมงำม กำรวำงแผนและกำรประเมินผลกำรออกก ำลังกำย กำรส่งเสริม
เจตคติที่ดีต่อกำรออกก ำลังกำยและกำรฝึกปฏิบัติกีฬำเพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0025 002   การดูแลและการจัดการสุขภาพ                  2(2-0-4) 
                Health Care and Management 
               ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสุขภำพ  กำร
ดูแลสุขภำพ  กำย  ใจ  สังคม  และปัญญำ  หลักและแนวคิดกำรดูแล
สุขภำพ  กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ  กำรควบคุมและป้องกันโรค  กำรปฐม
พยำบำล กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบบบริกำร
สุขภำพและกำรประกันสุขภำพ 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                       2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจแต่ละช่วงวัย  โรค 
อำหำร  กิจกรรม  กำรดูแลรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิตและกำรปฐม
พยำบำลแต่ละช่วงวัย    

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0025 002   การดูแลและการจัดการสุขภาพ                  2(2-0-4) 
               Health Care and Management 
               ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสุขภำพ  กำร
ดูแลสุขภำพ  กำย  ใจ  สังคม  และปัญญำ  หลักและแนวคิดกำรดูแล
สุขภำพ  กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ  กำรควบคุมและป้องกันโรค  กำรปฐม
พยำบำล กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบบบริกำร
สุขภำพและกำรประกันสุขภำพ 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                               2(2-0-4) 
               Health Awareness 
               แนวคิด  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมรอบรู้
ทำงด้ำนสุขภำพในกำรจัดกำรสุขภำพ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และป้องกัน
โรค เพศศึกษำ กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กำรดูแล
ตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยำสูบ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับสุขภำพ วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์
ทำงเลือก   

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0025 003  การออกก าลังกายและนันทนาการ                2(2-0-4) 
              Physical Exercise and Recreation 
              ควำมหมำย  ควำมส ำคัญและประเภทของกำรออกก ำลังกำย 
กำรเล่นกีฬำ และนันทนำกำร  กฎกติกำและ ควำมมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ  
กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และนันทนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยและ
สถำนภำพส่วนบุคคล  กำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลังกำย
และกำรดูแลเบื้องต้น  และเลือกฝึกกีฬำอีก 1 ประเภท 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 
                                                                       2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนำกำร กำรเลือกอำหำร อำหำรที่อยู่ในกระแสควำม
นิยม กำรควบคุมอำหำรเพ่ือลดน้ ำหนักแบบต่ำง ๆ หลักกำรและ
ควำมส ำคัญของสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย ศำสตร์เบื้องต้นของกำร
ออกก ำลังกำย กำรออกก ำลังกำยและกำรฝึกปฏิบัติกีฬำเพ่ือสุขภำพและ
ควำมงำม กำรวำงแผนและกำรประเมินผลกำรออกก ำลังกำย กำรส่งเสริม
เจตคติที่ดีต่อกำรออกก ำลังกำยและกำรฝึกปฏิบัติกีฬำเพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0025 004  เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น                          2(2-0-4) 
              Sex Education and Adolescent’s life 
              ควำมคิดรวบยอดของเพศศึกษำ  ครอบครัว สถำบัน สังคม
กับกำรพัฒนำบทบำทของเพศท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทย  กำรผลักดัน
ควำมต้องกำรทำงเพศ  กำรปลดปล่อยควำมต้องกำรทำงเพศท่ีเหมำะสม  
กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  กำรมีจริยธรรมทำงเพศ 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

 
 
 
 



29 

รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0025 005  สุขภาพเพื่อชีวิต                                  2(2-0-4) 
               Health for Life 
              ควำมหมำย องค์ประกอบ และควำมส ำคัญของสุขภำพ กำร
ดูแลสุขภำพองค์รวม ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อสุขภำพ กำรป้องกันสภำวะ
เสี่ยงด้ำนสุขภำพ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ ควำมส ำคัญ
ของระบบสุขภำพและสิ่งแวดล้อมต่อคุณภำพชีวิต  

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2(2-0-4) 
              Holistic Health Promotion  
              แนวคิดกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม  สุขอนำมัยและกำร
ป้องกันโรค  กำรดูแลสุขภำพกำยและกำรป้องกันโรคที่พบบ่อยในช่วงวัย
ต่ำง ๆ ในระดับเบื้องต้น  กำรประเมินสุขภำพจิตและกำรจัดกำรปัญหำ
สุขภำพจิตเบื้องต้น  ควำมสัมพันธ์  ควำมรัก  กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
มีครอบครัวและกำรวำงแผนครอบครัว  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศ  กำรดูแลสุขภำพด้วยภูมิปัญญำไทยและสำกลภำยใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกัน
สุขภำพในประเทศไทยและสิทธิและหน้ำที่ของผู้ป่วย 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0025 006  ยาในชีวิตประจ าวัน                                 2(2-0-4) 
              Drug in Daily-life 
              ควำมหมำยของยำ ระบบยำและสภำพปัญหำกำรใช้ยำใน
ประเทศไทย นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ บัญชียำหลักแห่งชำติ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง หลักกำรใช้ยำทั่วไป ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ยำที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ ำวัน สมุนไพรที่ใช้ในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน กำรใช้ยำในทำงท่ี
ผิด ฐำนข้อมูลด้ำนยำ เพ่ือกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัย 

5.  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ            2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health 
Products 
               หลักกำรใช้ยำทั่วไป กำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพในกำร
รักษำอำกำรและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม
และกำรเลือกใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา              2(2-0-4) 
               Concepts of Sciences and Philosophy 
               ธรรมชำติของปรัชญำ  ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์  ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงปรัชญำกับวิทยำศำสตร์  แนวคิดพ้ืนฐำนทำง
วิทยำศำสตร์  กำรประยุกต์แนวคิดพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 002  การพัฒนาบุคลิกภาพ                               2(2-0-4) 
              Personality Development  
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
กำรแต่งตัว กำรแต่งกำย กำรเจรจำ  มำรยำทสังคม  กำรเข้ำสังคม 
กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำรเป็นผู้น ำ  กำรประเมินตนเอง กำรวำง
แผนพัฒนำตนเอง เพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงเป็น
ปกติสุข 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม             2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและควำมส ำคัญของบุคลิกภำพต่อกำรอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภำพ  กำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพเพ่ือ
ภำพลักษณ์ที่ดี ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง
และควำมส ำเร็จในอำชีพ รวมถึงมำรยำททำงสังคมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วม
กำรประชุมทำงธุรกิจ งำนสังสรรค์และงำนจัดเลี้ยงลักษณะต่ำง ๆ 
บุคลิกภำพเพ่ือกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 003  การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน          2(2-0-4) 
              Collaborative Learning for Community 
Development  
             กำรเรียนรู้ของนิสิตในชุมชน กำรบูรณำกำรควำมรู้ใน
ห้องเรียนกับองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของชุมชน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                      2(1-2-3) 
              University’s Mission and Community 
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรรับใช้ชุมชน  กำรท ำงำนร่วมกับชุมชมกับ
ภำคีในพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กำรสร้ำงกำรเรียนรู้บนฐำนของ
สังคมและชุมชนผ่ำนกำรบูรณำกำรหลักสูตร  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน  กำรสร้ำงจิตสำธำรณะ  กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำและอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0026 004  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     2(2-0-4) 
              Sufficiency Economy Philosophy  
             ควำมหมำย หลักกำร  และแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำม
ตระหนักในวิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียง  กำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
บริบทของสังคมยุคใหม่  กำรสืบสำนแนวคิด รูปแบบ  และเนื้อหำ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  กำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้เกิดควำมเหมำะสม
กับสภำพสังคมที่เปลี่ยนไป 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน             2(2-0-4) 
              The King's Philosophy and Sustainable 
Development 
              พระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ
พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ศำสตร์พระรำชำและหลักกำรทรง
งำน  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่  เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  กำรประยุกต์ศำสตร์พระรำชำเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน  

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 005  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต                                                                 2(2-0-4) 
             Information and Communication Technology for 
Life-long Learning 
            กระบวนกำรและวิธีกำรเรียนรู้ ลักษณะของบุคคลที่เรียนรู้ 
แหล่งกำรเรียนรู้  สำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรเข้ำถึง
สำรสนเทศและแหล่งกำรเรียนรู้ ควำมส ำคัญและประเภทของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
สืบค้นสำรสนเทศ กำรเรียบเรียงและกำรน ำเสนอรำยงำนอย่ำงมีคุณภำพ
และถูกหลักวิชำกำร 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง        2(2-0-4) 
              Digital Literacy and Life for Transformation   

              กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต  กำรใช้งำน
ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ  กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรประเภทต่ำง ๆ  กำรสืบค้น 
วิเครำะห์ ประเมินค่ำ  สิทธิและกำรสร้ำงสรรค์  กำรใช้โปรแกรมประมวล
ค ำ  กำรใช้โปรแกรมตำรำงค ำนวณ  กำรใช้โปรแกรมกำรน ำเสนองำน  
กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัลเบื้องต้น  กำรท ำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ 
ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและควำมรับผิดชอบของตนจำกพฤติกรรมกำร
สื่อสำร กฎหมำยและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0026 006  พลเมืองศึกษา                                       2(2-0-4) 
              Civic Education 
              ควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมเป็นพลเมือง บทบำท
หน้ำที่พลเมือง กำรบ่มเพำะคุณงำมควำมดีและควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็นใน
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองทุกระดับ กำรศึกษำประชำธิปไตย  กำร
เตรียมตัวเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีส ำหรับสังคมทั้งปัจจุบันและอนำคต 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                         2(2-0-4) 
              Citizenship for Well-Being  
              นิยำมและควำมหมำยเก่ียวกับควำมเป็นพลเมือง  
คุณลักษณะพลเมือง  กำรส่งเสริมให้เกิดกำรตระหนักรู้ในประเด็นปัญหำที่
เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น  ระดับชำติ  รวมไปถึงระดับโลก  มุ่งสร้ำงให้เกิด
จิตส ำนึกสำธำรณะ  ควำมเข้ำใจในพหุสังคมวัฒนธรรม  กำรเป็นพลเมือง
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุข  ควำมสำมำรถในแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 007  การพัฒนานิสิต                                      2(2-0-4) 
              Student Development 
             นโยบำยกำรพัฒนำนิสิต ลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
บทบำทและควำมรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม กำรพัฒนำนิสิตสู่กำรเป็น
ผู้น ำ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  ทักษะ
ในกำรท ำงำนเป็นทีม  ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำร  จริยธรรมในกำร
ท ำงำน  กำรจัดท ำโครงกำร กำรวำงแผนกำรท ำงำน กำรน ำเสนอและ
ประเมินผลโครงกำร 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                2(1-2-3) 
              Leadership for Change 
              ภำวะผู้น ำ  ผู้น ำในยุคกำรเปลี่ยนแปลง  คุณลักษณะและ
บทบำทหน้ำที่ของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  บทบำทของผู้น ำในกำรท ำงำน
เป็นทีม  กำรสร้ำงทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ  บุคลิกภำพ  เทคนิคในกำร
เป็นผู้น ำ  กำรสร้ำงควำมภูมิใจให้ทีมงำน  กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง  กำร
แก้ไขปัญหำและกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนเป็นทีม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0026 008  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
              New Age Information Management in Daily-life 
             แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศยุคใหม่  
บทบำทของสำรสนเทศกับสังคม กำรประยุกต์สำรสนเทศท่ีมีประโยชน์
กับชีวิตและสังคม  กำรรู้สำรสนเทศ  กระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศยุค
ใหม่ ควำมปลอดภัยของสำรสนเทศ กำรใช้สำรสนเทศตำมกฎหมำยและ
จริยธรรม 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                        2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
              ควำมหมำย  ควำมส ำคัญ และแนวคิดของควำมเป็นพลเมือง
ดิจิทัล  ทักษะควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล  กำรรักษำอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล  
กำรรักษำข้อมูลส่วนตัว  กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรจัดสรร
เวลำหน้ำจอ  กำรรับมือกำรคุกคำมทำงโลกออนไลน์  กำรจัดกำรข้อมูลที่
ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  กำรรักษำควำมปลอดภัยในโลกออนไลน์ กำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงมีจริยธรรม  ทักษะและกำรรู้เท่ำทันสำรสนเทศ สื่อ และ
ดิจิทัล  กำรสืบค้นและกำรใช้งำน  กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์
และคุณภำพชีวิต  กำรเรียนรู้เทคโนโลยี  กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรในกำร
ร่วมมือในชีวิตประจ ำวันของพลเมืองดิจิทัล 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 009  เกษตรผสมผสานปริทัศน์                           2(2-0-4) 
              Overview of Integrated Agriculture 
              นิยำมศัพท์และรูปแบบของระบบเกษตรผสมผสำน  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐสังคม  กำรเมืองและกำรเกษตร  
สถำนกำรณ์กำรเกษตรในประเทศไทย  ควำมยั่งยืนและกำรใช้ประโยชน์
ของทรัพยำกรกำรเกษตร  เกษตรกรรมที่เหมำะสม  ระบบกำรผลิตและ
ควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกษตรผสมผสำนกับ
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลผลิตทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                         2(2-0-4) 
               Food and Agriculture Innovation 
              ควำมส ำคัญของนวัตกรรมเกษตรและอำหำร  กำรเกษตรกับ
สังคมไทยและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  กำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย  
ฟำร์มอัจฉริยะในกำรผลิตอำหำรจำกพืชและสัตว์  แนวโน้มกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรในปัจจุบัน  เทคโนโลยีในกำรแปรรูปและถนอมอำหำร  
นวัตกรรมเพ่ือกำรบรรจุภัณฑ์อำหำร  กำรแสดงฉลำกอำหำร หลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร, นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพในกำรผลิต
อำหำร 

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

0026 010  ประสบการณ์ต่างประเทศ                          4(2-4-6) 
              Overseas Experience  
              ฝึกประสบกำรณ์ในมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ  เรียนรู้
ภำษำ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศำสตร์ ตลอดจน
ประชำชนของประเทศนั้นๆ  

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 011  เทเบิลเทนนิส                                       1(1-1-1) 
              Table Tennis 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์เทคนิคกำรสอน หลักกำรฝึก กำรเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่ กำรจัดกำรแข่งขันและกติกำกำรแข่งขัน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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0026 012  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                  1(1-1-1) 
               Rhythmic Activities 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นของกำรเคลื่อนไหวต่ำงๆ ทักษะ
เบื้องต้นของจังหวะดนตรี กำรเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี กำรร้อง
เพลงประกอบกำรเล่นและกำรเต้นร ำที่ง่ำยๆ กำรเต้นพื้นเมืองที่ง่ำยๆ 
และเป็นที่นิยม หลักเบื้องต้นของกำรเต้นสแควดำนซ์ 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 013  ตะกร้อและเซปักตะกร้อ                            1(1-1-1) 
              Takraw and Sepak Takraw 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี
ต่อศิลปะประจ ำชำติ และกติกำกำรแข่งขัน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 014  โมเดินด๊านซ์                                         1(1-1-1) 
              Modern Dance 
             กำรฝึกทักษะกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ำกับจังหวะดนตรี 
เพ่ือสร้ำงสรรค์ เจตคติ ละควำมคิดริเริ่มทำงกำรเคลื่อนไหว 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 015  เกมเบ็ดเตล็ด                                         1(1-1-1) 
              Minor Games 
             ควำมมุ่งหมำย เทคนิคกำรเป็นผู้น ำกำรฝึกกิจกรรมในกำรเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด  ตลอดจนฝึกกำรกระท ำและกำรใช้เครื่องมือประกอบกำร
เล่น 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  



36 
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0026 016  การบริหารกาย                                      1(1-1-1) 
               Body Conditioning 
                ควำมมุ่งหมำย กำรด ำเนินกำรในกำรจัดตำรำงฝึก กำร
พัฒนำประสิทธิภำพทำงกำย โปรแกรมกำรฝึก แนวโน้มของกำรฝึกและ
ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย กำรทดสอบประสิทธิภำพและกำรเลือก
กิจกรรมและกำรวำงโปรแกรม กำรฝึกประสิทธิภำพของร่ำงกำยนักเรียน
ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอุดมศึกษำ 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 017  มวยปล้ า                                              1(1-1-1) 
              Wrestling 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิคต่ำงๆ 
กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 018  ไอคิโด                                                 1(1-1-1) 
              Aikido 
            กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 019  ลีลาศ                                                 1(1-1-1) 
              Ballroom Dance 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรเต้น
แบบต่ำงๆ กำรปลูกฝังควำมรู้วำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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0026 020  ฮอกกี้                                                 1(1-1-1) 
               Hockey 
               กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำง ๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  
เทคนิคกำรเล่น  กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
เจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 021  ซอฟท์บอล                                           1(1-1-1) 
              Softball 
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 022  แฮนด์บอล                                            1(1-1-1) 
              Handball 
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำง ๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 023  ยิงธนู                                                 1(1-1-1) 
              Archery 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 024  กอล์ฟ                                                 1(1-1-1) 
              Golf 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 025  โบว์ลิ่ง                                                1(1-1-1) 
               Bowling 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 026  จักรยาน                                              1(1-1-1) 
              Bicycling 
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ของจักรยำนประเภทต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 027  ยกน้ าหนัก                                            1(1-1-1) 
               Weight Lifting 
               กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ของกำรยกน้ ำหนักประเภทต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์  กำรปลูกฝังควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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026 028  ดาบสากล                                            1(1-1-1) 
             Fencing 
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 029  กระโดดน้ า                                          1(1-1-1) 
              Diving 
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 030  โปโลน้ า                                              1(1-1-1) 
                  Water Polo 
                  กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
เทคนิคต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจต
คติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 031  แอโรบิกด๊านซ์                                       1(1-1-1) 
               Aerobic Dance 
              หลักและวิธีกำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก ด้วยกำรน ำเอำ
หลักบริหำรกำยต่ำงๆ มำผสมผสำนกับทักษะกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีควำมเร็วช้ำและลีลำต่ำงกัน 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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0026 032  ลาตินด๊านซ์                                          1(1-1-1) 
               Latin Dance 
               กำรฝึกทักษะเบื้องต้น ควำมรู้ และควำมเข้ำใจในกำรเต้น
แบบลำตินด๊ำนซ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 033  กรีฑา                                                 1(1-1-1) 
              Track and Field  
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคกำรเล่น กำรเตรียมอุปกรณ์ 
กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 034  ว่ายน้ า                                               1(1-1-1) 
              Swimming  
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นของกำรว่ำยน้ ำ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
เทคนิคกำรว่ำยน้ ำแบบต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์กำรสอน กำรปลูกฝัง
ควำมรู้ และเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 035  บาสเกตบอล                                         1(1-1-1) 
              Basketball  
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิคต่ำงๆ 
กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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0026 036  รักบี้ฟุตบอล                                          1(1-1-1) 
               Rugby Football  
               กำรฝึกทักษะพ้ืนฐำน ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิคต่ำงๆ 
กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 037  ฟุตบอล                                               1(1-1-1) 
               Football  
               กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 038  วอลเลย์บอล                                         1(1-1-1) 
              Volleyball  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ เทคนิคเบื้องต้นของกำรเล่น ทั้งควำมช ำนำญเฉพำะตัวและเล่นเป็น
ทีม กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 039  ยิมนาสติก                                            1(1-1-1) 
              Gymnastics  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิค
ของยิมนำสติกประเภทต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 040  เทนนิส                                                1(1-1-1) 
              Tennis  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ  เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 041  แบดมินตัน                                           1(1-1-1) 
              Badminton  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 042  มวยสากล                                            1(1-1-1) 
              Boxing  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ  
เทคนิคต่ำงๆ อันเป็นเทคนิคเบื้องต้นของมวยสำกล กำรเตรียมอุปกรณ์ 
กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 043  มวยไทย                                              1(1-1-1) 
              Thai Boxing  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี
ในศิลปะประจ ำชำติ 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 044  ยูโด                                                   1(1-1-1) 
              Judo  
             กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ เทคนิค
ต่ำงๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดี 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 045  กระบ่ีกระบอง                                        1(1-1-1) 
              Sword and Pole Fighting  
              กำรฝึกทักษะเบื้องต้นต่ำงๆ ของกระบี่กระบอง ควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ เทคนิค กำรเลือกประเภทของกระบี่กระบอง กำรเลือก
เครื่องมือที่ถนัด และกำรเตรียมอุปกรณ์ กำรปลูกฝังควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในเจตคติที่ดี เทคนิคกำรเล่นเพลงประกอบกำรเล่น 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 046  ศิลปะการป้องกันตัว                                1(1-1-1) 
               Martial Arts 
               ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศิลปะกำรป้องกันตัว กำรเตรียม
อุปกรณ์เพ่ือใช้ป้องกันตัว ำรปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อกำรป้องกันตัว และกำร
ฝึกทักษะเบื้องต้นเพ่ือกำรป้องกันตัว 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 047  การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ                1(1-1-1) 
               Body Sculpting 
               หลักวิธีกำร  และทักษะเบื้องต้นของกำรฝึกด้วยน้ ำหนักหรือ
กำรฝึกที่มีแรงต้ำนรู้จักใช้อุปกรณ์และวำงโปรแกรมกำรฝึกเพ่ือพัฒนำ
กล้ำมเนื้อของร่ำงกำย  ให้มีสัดส่วนสวยงำมและเหมำะสม 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0026 048  โยคะเพื่อสุขภาพ                                   1(1-1-1) 
              Yoga For Healthcare 
               หลักวิธีกำร  และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่ำต่ำงๆ ที่ควร
ทรำบเพ่ือพัฒนำสุขภำพ  รวมทั้งกำรสร้ำงโปรแกรมท่ำกำรฝึกท่ีถูกต้อง
เหมำะสม 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 049  คิกบ็อกแอโรบิค                                    1(1-1-1) 
               Kickbox Aerobic  
               หลักวิธีกำร  และทักษะกำรบริหำรร่ำงกำยประกอบดนตรี  
โดยกำรประยุกต์ท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวจำกทักษะมวยไทย  รวมทั้งกำร
สร้ำงโปรแกรมกำรฝึกเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยประกอบดนตรี  
เป็นไปด้วยควำมสนุกสนำนและท้ำทำย 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

0026 050  การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ     1(1-1-1) 
               Stretch and Flexibility for Health 
               ประวัติควำมเป็นมำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ฝึกทักษะเกี่ยวกับ
กำรเหยียดยืดกล้ำมเนื้อ และข้อต่อต่ำงๆ ของร่ำงกำย เพ่ือเพ่ิมควำมอ่อน
ตัว และกำรท ำงำนของร่ำงกำยให้มีประสิทธิภำพ อันส่งผลต่อสุขภำพที่
สมบูรณ์ 

6.  กลุ่มสห
ศาสตร์ 

ไม่มี  

 


