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ตารางเทียบเคียงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  018  ศิลปะการแสดงออกทางภาษา                  2(2-0-4) 
              Language Expression  Rhetoric 
               ความหมาย ธรรมชาติ และประเภท ของการแสดงออก
ทางภาษา ศิลปะการใช้ค า ส านวน วลี และประโยคในการเขียนและ
การพูด ศิลปะการพูดและการเขียนรูปแบบต่างๆ 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 
(บังคับ) 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ                                                  2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 
               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการพัฒนา
อาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชีพอิสระ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  019  ภาษากับความคิด                                2(2-0-4) 

                Language and Thought 
               ความหมายของภาษา ความคิด และมโนทัศน์ 
ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด  อิทธิพลของภาษาต่อการพัฒนา
ความคิด และอิทธิพลของความคิดต่อภาษา ความสัมพันธ์ของจิตวิทยา
กับความคิดและการใช้ภาษาจากการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

ไม่มี  

0001  020  การพัฒนาทักษะการรับสาร                     2(2-0-4) 
               Perception Skills Improvement 
               ทักษะการรับสารจากการฟังและการอ่าน  การพัฒนา
ทักษะ  การสรุปประเด็นและการจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ และ
การประเมินค่าจากการอ่านและการฟัง 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  021  การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                2(2-0-4) 

               Reading  for  Life Quality Improvement 
               ความส าคัญของการอ่านต่อชีวิต การอ่านเพื่อความรอบรู้ 
ประสบการณ์ และความเข้าใจชีวิต การอ่านกับการสร้างอุดมคติ 
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์   

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

ไม่มี  

0001  022  การเขียนเพื่อการสื่อสาร                         2(2-0-4) 
               Writing for Communication 
               หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร ลักษณะและการใช้
ประโยชน์ของงานเขียนเพ่ือสื่อสารประเภทต่างๆ ทักษะการใช้ภาษา
เขียน ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะสม 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

ไม่มี  

0001  023  ศิลปะการพูด                                      2(2-0-4) 
               Rhetorical Speech 
               หลักการพูด ศิลปะและจิตวิทยาในการพูด อิทธิพลของ
เสียงและน้ าเสียงที่มีต่อผู้ฟัง การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ถ้อยค าและ
กลวิธีการพูด ศิลปะการสนทนา การกล่าวสุนทรพจน์ การประเมินผล
การพูด 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                    2(2-0-4) 

               Essence of Pitching 
               การน าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การ
น าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสาร การสื่อสารด้วย
การเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ การ
เจรจาต่อรอง การโน้มน้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและ
การสร้างเสริมบุคลิกภาพ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

 
 
 
 



3 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  024  สุนทรียภาพทางภาษา                         2(2-0-4) 
               Language Aesthetics 
               ความหมายของความงาม หลักการพิจารณาความงามใน
ภาษาพูดและภาษาเขียน ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง วัจนลีลา และ
ความงามของภาษาในชีวิตประจ าวัน 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ 
ความคิดสร้างสรรค์                                              2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์
ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย การสร้างสรรค์และ
การละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าและนวัตกรรม
ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  025  วัฒนธรรมการใช้ภาษา                         2(2-0-4)  
               Language  Usage in Cultural Contexts 
               ลักษณะทั่วไปของภาษา องค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการ
ใช้ภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษาในแต่ละ
วัฒนธรรม การใช้ภาษาในวัฒนธรรมไทย 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ 
ความคิดสร้างสรรค์                                              2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์
ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย การสร้างสรรค์และ
การละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าและนวัตกรรม
ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0012  004  การท ารายงานการค้นคว้า                     2(1-2-3) 

               Synthesis of Academic Paper  
               ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของรายงานการค้นคว้า 
โครงเรื่องการศึกษาค้นคว้า เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การบันทึก การเรียบเรียงรายงานการ
ค้นคว้า ส่วนประกอบของรายงานการค้นคว้า การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม การท าตาราง ภาพประกอบ อัญญประภาษ การ
ประเมินรายงานการค้นคว้า 

1. ภาษา 
1.1  ภาษาไทย 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  006  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม           2(2-0-4) 
               Preparatory English 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะภาษาในระดับสูงขึ้น   

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 ภาษา 

อังกฤษ (บังคับ) 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม              2(1-2-3) 
              Preparatory English 
              ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพื่อจับ
ใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพ่ือความเข้าใจ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  007  ภาษาอังกฤษหลัก 1                             2(2-0-4) 
               Foundation English  1 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารระดับพื้นฐาน 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 ภาษา 

อังกฤษ (บังคับ) 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม              2(1-2-3) 
              Preparatory English 
              ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพื่อจับ
ใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพ่ือความเข้าใจ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  008  ภาษาอังกฤษหลัก 2                             2(2-0-4) 
               Foundation English  2 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 ภาษา 
อังกฤษ (บังคับ) 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้
ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ
และเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 



5 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  009  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             2(2-0-4) 
               Communicative English Skills 
               ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ การแนะน าตัว การทักทาย การติดต่อทาง
โทรศัพท์ การถามราคา การกล่าวขอบคุณ การกล่าวค าเชิญ การแสดง
ความยินดี และการแสดงความเห็นใจ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 ภาษา 
อังกฤษ 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้
ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ
และเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  010  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง        2(2-0-4) 
               English for Self-access Learning 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี  

0001  011  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
               English for Daily-life Communication 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน อาทิ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว 
การเปิดบัญชีธนาคาร การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การฟังข่าวและการชมภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้
ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ
และเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  012  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน      2(2-0-4) 
               English for Specific Purposes 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม การแพทย์ เป็นต้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์                                                  2(1-2-3) 
              English for Humanities and Social Science 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและ
การท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  012  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน      2(2-0-4) 
               English for Specific Purposes 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม การแพทย์ เป็นต้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี                                                     2(1-2-3) 
              English for Science and Technology 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและ
การท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  012  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน      2(2-0-4) 
               English for Specific Purposes 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม การแพทย์ เป็นต้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ                                                            2(1-2-3) 
              English for Health Science 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและ
การท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001 013  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ      2(2-0-4) 
               English for Academic Purposes 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การเขียน และการอ่าน เพื่อ
การสื่อสารและการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการในระดับสูง 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ       2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    
              ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ 
การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การเขียนเชิง
วิชาการเบื้องต้น 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  014  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม           2(2-0-4) 
               English for Social Communication 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางสังคม เช่น 
การแนะน าตัว การติดต่อทางธุรกิจ การกล่าวต้อนรับ การกล่าว
ขอบคุณ การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการกล่าวรายงาน 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี  

0001  015  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก       2(2-0-4) 
               English for World Travelling 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น การ
ติดต่อท าหนังสือเดินทาง การขอใบอนุญาตเข้าเมือง การจองตั๋ว
เครื่องบิน การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การติดต่อจองที่พัก การเช่า
พาหนะในการเดินทาง การสั่งอาหาร ตลอดจนความรู้และมารยาทที่
เป็นสากล 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.1 
ภาษาอังกฤษ 

0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก         2(1-2-3) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  029  ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวัน                     2(2-0-4) 
               Khmer in Daily Life 
               ระบบเสียง โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สามารถ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันได้ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  030  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                       2(2-0-4) 
               Khmer for Communication 
               ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเขมร ในระดับที่สูงขึ้น 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ถ้อยค า ส านวนที่ใช้ในการสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  031  ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                       2(2-0-4) 
               Khmer Language and Culture 
               ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร ที่สะท้อน
ภาพทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรมและภาษาเขมรมากยิ่งขึ้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  035  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 
               Chinese in Daily Life 
               ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร Pinyin) เส้นพ้ืนฐานของ
อักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ การบอก
เวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย เป็นต้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                            2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐานของ
อักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ  การบอก
เวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  044  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว                    2(2-0-4) 
               Japanese for Tourism 
               ลักษณะทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น การเข้าพักโรงแรม การสั่ง
อาหาร การซื้อสิ่งของ จ านวนนับ  
การต่อรองราคา การเดินทาง การจองตั๋ว การอ าลา เป็นต้น 

 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Japanese for communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  068  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้เริ่มเรียน                 2(2-0-4) 

               French for Beginners 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                     2(1-2-3) 
              French for Communication 
              ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  069  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน                 2(2-0-4) 
               French in Daily Life  
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                      2(1-2-3) 
              French for Communication 
              ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  070  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน                     2(2-0-4) 
               Laos in Daily Life 
               ระบบเสียง โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาลาวที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
              Laos for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  071  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                        2(2-0-4) 
               Laos for Communication 
               ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาว โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ถ้อยค า ส านวนที่ใช้ในการสื่อสาร และแสวงหาความรู้ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
              Laos for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  072  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                        2(2-0-4) 
               Laos Language and Culture 
               ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว ที่สะท้อนภาพ
ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรมและภาษาลาว 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 
ภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
              Laos for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  073  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน              2(2-0-4) 
               Vietnamese in Daily Life 
               ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตัวเองและครอบครัว การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การไปรษณีย์ การซื้อของ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว การชมภาพยนตร์ หรือการแสดงต่างๆ 
และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษาต ่

างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
              Vietnamese for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  074  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา 
และวัฒนธรรม                                                    2(2-0-4) 
               Vietnamese for Ecological and Cultural 
Tourism 
               ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์เกี่ยวกับการ
เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ติดต่อบริษัทการท่องเที่ยว การติดต่อเพ่ือท าหนังสือเดินทาง การขอ
อนุญาตเข้าเมือง การจองตั๋วการท่องเที่ยว ตั๋วพาหนะเดินทาง การจอง
ที่พัก การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเช่าที่พัก การเช่าพาหนะ การสั่ง
อาหารตลอดจนความรู้และมารยาทเบื้องต้นในประเทศที่ก าลังจะ
เดินทางไปท่องเที่ยว 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
              Vietnamese for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  075  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                  2(2-0-4) 
               Vietnamese Language and Culture 
               ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ในเรื่องศิลปะ 
ตัวอักษร โลกทัศน์ วิถีชีวิตจากตัวอักษร ส านวนโวหาร สุภาษิตค า
พังเพย เรื่องเล่า นิทาน เพลงพ้ืนบ้าน และวรรณกรรมต่างๆ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
              Vietnamese for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 



13 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  076  ภาษาและวัฒนธรรมจีน                          2(2-0-4) 
               Chinese Language and Culture 
               ประวัติความเป็นมาของศิลปะอักษรจีน โลกทัศน์ วิถีชีวิต 
ความคิดชาวจีนจากตัวอักษร ส านวนโวหารภาษิต เรื่องเล่า นิทาน 
เพลงพื้นบ้าน เป็นต้น  

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                            2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐานของ
อักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ  การบอก
เวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  077  ภาษาจีนกับการพูด                               2(2-0-4) 
               Chinese Speaking 
               ทักษะการพูดในระดับพ้ืนฐาน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษรPinyin) เพ่ือการสื่อสารใน
ยุคปัจจุบันที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากขึ้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                           2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐานของ
อักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ  การบอก
เวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  078  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                      2(2-0-4) 
               Korean Language and Culture 
               ความเป็นมาของชนชาติชาวเกาหลี ด้านภาษา สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต การด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
              Korean for Communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ส าคัญ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 



14 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  079  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน                    2(2-0-4) 
               Japanese in Daily Life 
               ไวยากรณ์ ค าช่วย ค ากริยาพ้ืนฐาน ค าศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การบอกวัน เดือน ปี และเวลา การบอกเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Japanese for communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  080  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                      2(2-0-4) 
               Japanese for Communication 
               บทสนทนาพื้นฐาน การทักทาย การแนะน าตัว การบอก
เวลา การถามทาง การซื้อของ การบอกเครือญาติ การบอกสภาพที่
เป็นอยู่ การชักชวน 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Japanese for communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001  081  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                       2(2-0-4) 
               Japanese Language and Culture  
               ววิัฒนาการของตัวอักษรญี่ปุ่น ได้แก่ อักษรฮิรากานะ 
อักษรคาตาคานะ อักษรคันจิ อักษรโรมัน และศึกษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีญี่ปุ่นที่น่าสนใจ 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Japanese for communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 



15 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001 082  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน                    2(2-0-4) 
               Korean in Daily Life 
               เสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด ค าและประโยคพ้ืนฐานที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การกล่าวค าทักทายการแนะน าตนเอง การ
เรียกชื่อสิ่งของ การท ากิจวัตรประจ าวัน การบอกวันเวลา การซื้อ-ขาย
สินค้า การบอกทิศทาง การบอกอาการเจ็บป่วย เป็นต้น 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        2(1-2-3) 
              Korean for Communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ส าคัญ 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001 083  ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว         2(2-0-4) 
               Khmer for Business and Tourism 
               การใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ
และการท่องเที่ยว ได้แก่ การติดต่อท าหนังสือเดินทาง, การขอ
ใบอนุญาตเข้าเมือง, การจองตั๋วเครื่องบิน, การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ, 
การติดต่อจองที่พัก, การเช่าพาหนะ, การเข้าโรงแรม, การสั่งอาหาร, 
การซื้อสิ่งของ, จ านวนนับ, การต่อรองราคา, การพบปะและการอ าลา 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 

0001 084  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว                      2(2-0-4) 
               Chinese for Tourism 
               ค าศัพท์ ส านวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจท่องเที่ยว 
ศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว 

1. ภาษา 

1.2 ภาษา 

ต่างประเทศ  
1.2.2 ภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆ 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                            2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐานของ
อักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ  การบอก
เวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.1 ภาษาและ
การสื่อสาร 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  048  มนุษย์กับการใช้เหตุผล                          2(2-0-4) 
               Man and Reasoning 
               หลักการใช้เหตุผลทั่วไปแบบเน้นการมีส่วนร่วมใน
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การใช้เหตุผลในการอภิปราย แสดงทัศนะ และ
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ในปัญหาสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
ศีลธรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ป่าไม้ เป็นต้น เพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา ในภาคปฏิบัติ 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์  
(บังคับ) 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต     2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา 
ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ 
ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
 

4. กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0001  001  มนุษย์กับอารยธรรม                             2(2-0-4) 

               Man and Civilization 
               การเปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่
ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผล
ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวม
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอารยธรรมไทย  

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม 
และวัฒนธรรม                                                     2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญ
ของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและความงาม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่
ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  002  พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย                          2(2-0-4) 
               Museum and Thai Society 
               ก าเนิดและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 
แนวคิดพ้ืนฐานและการจัดการพิพิธภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เข้าชม และท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมไทย 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  003  ศิลปวัฒนธรรมไทย                               2(2-0-4) 

               Thai Arts and Culture 
               ความหมาย ประเภทและบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย 
ลักษณะวัฒนธรรมไทยภาคต่างๆ การสร้างสรรค์ศิลปะไทย การดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง การละเล่น การแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม
ด้านต่างๆ แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
               Art Appreciation 
               สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

0001  045  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                           2(2-0-4) 
               Ecotourism 
               ประวัติ ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนวทางในการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง มุ่งเน้นให้เกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  049  มนุษย์กับความคิด                                2(2-0-4) 
               Man and Thought 
               ประวัติความเป็นมาของแนวคิด วิวัฒนาการ และคุณค่า
ต่างๆ จากระบบความคิดทางปรัชญา ศาสนา จริยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และนิเวศทัศน์ เป็นต้น ทั้งทางตะวันตกและตะวันออก เพ่ือเข้าถึง
ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิต ธรรมชาติ โลก และตัวมนุษย์เอง 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  050  มนุษย์กับความเชื่อ                               2(2-0-4) 
               Man and Beliefs 
               ความหมาย มูลเหตุ และองค์ประกอบของความเชื่อ ความ
เชื่อตามหลักศาสนาต่างๆ ประวัติและแนวคิดของความเชื่อในเรื่อง
ต่างๆ เช่น วิญญาณ บุญ-บาป นรก-สวรรค์ ภูตผี ปีศาจ เปน็ต้น  

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต      2(2-0-4) 
              Religion and Reasoning for Living 
              ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนา
กับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความ
หลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนใน
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0001  051  มนุษย์กับการด ารงชีวิต                          2(2-0-4) 
               Man and Living 
               การปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม การเกิดข้ึนมาของ
กลไกปกป้องของมนุษย์วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต หน้าที่และ
บทบาทของวัฒนธรรม การผลิตซ้ าวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง 
ความหมายการเอาตัวรอดกับการปรับตัวทางสังคม การเอาตัวรอดใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  052  มนุษย์กับความสุขในชีวิต                        2(2-0-4) 
               Man and Happiness in Life 
               ชวีิตและองค์ประกอบของชีวิตตามทัศนะของส านักปรัชญา 
ศาสนาต่างๆ และวิทยาศาสตร์ การน าหลักธรรม และทัศนะของศาสนา
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน สังคมและครอบครัว การด ารงชีวิต
ให้มีความสุข รวมถึงความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตเข้าถึง
ความสุข 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  053  สุนทรียภาพของชีวิต                             2(2-0-4) 
               Aesthetics and Life  
               ความหมายของสุนทรียภาพและชีวิต พัฒนาการในแต่ละ
ช่วงของชีวิต ความสัมพันธ์ด้านสุนทรียภาพของมนุษย์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม การ
วางท่าทีต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจิตให้เกิดความงดงาม ความสงบมี
ความละมุนละไม เอ้ืออาทรต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  054  ธรรมนูญชีวิต                                      2(2-0-4) 
               Ways of  Life 
               วธิีการ เทคนิค และกุศโลบายส าหรับการครองตน ครอง
คน และครองงาน หลักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับงาน คน
กับสังคม และคนกับเป้าหมายของชีวิตตามหลักศาสนธรรมต่างๆ ที่
ส าคัญและโดดเด่น การประยุกต์ใช้กับชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 



20 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  055  ปรัชญากับวิถีชีวิต                               2(2-0-4) 
               Philosophy and Ways of Life 
               ความหมาย แนวคิดและหลักค าสอนทางปรัชญาที่เก่ียวกับ
วิถีชีวิต ทั้งตะวันออกและตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีคิด สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม วิถีการด าเนินชีวิตของปัจเจก
บุคคล ชุมชน และสังคมไทยปัจจุบัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  056  ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ                            2(2-0-4) 
               Practical Logic 
               ความหมาย กระบวนความคิดที่แสดงออกมาในรูปการใช้
เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก การอ้าง
เหตุผลกับข้อเท็จจริง ภาษากับการสื่อสารในบทความและสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ ทีวี และวิทยุ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  057  วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก                       2(2-0-4) 
               Eastern and Western Ways 
               ประวัติความเป็นมาวิถีคิดทางปรัชญาและความเชื่อทาง
ศาสนาที่เป็นรากฐานของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ในอดีตและ
ปัจจุบัน และเปรียบเทียบแนวคิดและความเชื่อพ้ืนฐานสังคมของโลกท้ัง 
2 ฝ่าย 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  066   พุทธศาสน์กับการด าเนินชีวิต                  2(2-0-4) 
               Buddhism and Living 
               หลักค าสอนของพุทธศาสนาที่ส าคัญ เช่น อริยสัจ4 มรรค8 
ไตรลักษณ์ พรหมวิหาร4 บารม1ี0 ทัศ บุญกิริยาวัตถุ 3  และกฎแห่ง
กรรม ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต      2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา 
ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ 
ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 

4. กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0004 001  หลักการแก้ไขปัญหา                              2(2-0-4) 
               Principles of Problem Solving 
               หลักการและกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการแก้ไขปัญหาสังคม วงจรปัญหา ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคม 
การคิด การตัดสินใจ ปัญหาในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0004 002  กระบวนการกลุ่ม และการท างานเป็นทีม      2(2-0-4) 
               Group Process and Teamwork 
               ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
หน้าที่ของสมาชิกในทีม หลักการประสานงาน การบริหารในทีม ปัจจัย
ที่มีผลต่อการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม และการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ
ท างาน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  001  นันทนาการกับชีวิต                             2(2-0-4) 

               Recreation and Life 
               การสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น 
นันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการในร่ม นันทนาการการท่องเที่ยว 
นันทนาการเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งความบันเทิงที่เก่ียวกับการศึกษาหา
ความรู้  

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 
                                                                       2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแส
ความนิยม การควบคุมอาหารเพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและ
ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม การวางแผนและการประเมินผลการออกก าลังกาย การ
ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและความงาม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0005  055  การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์    2(2-0-4) 

               Critical and Creative Thinking 
               การจัดระบบความคิด การส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ 
กระบวนการจัดความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                2(1-2-3) 
               Design Thinking  
              กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 

การออกแบบ การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ การน าเอาความคิดสร้างสรรค์

และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา การน า

แนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
สร้างสรรค ์
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  056  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 
               Psychology in Daily Life 
               ความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยา ความต้องการ
พ้ืนฐานของบุคคลในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วย ตา หู จมูก และการสัมผัสต่อสภาพ
ทางอารมณ์ และประสิทธิภาพในการท างาน ความเครียด และวิธีลด
ความเครียด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อ
ความหมายเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0005  057  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต 
                                                                     2(2-0-4) 
               Strategy for Self-development and Life 
Management 
               การส ารวจตนเองด้วยวิธีการต่างๆการเข้าใจตนเอง การ
เห็นคุณค่าของตนเอง การตั้งเป้าหมายชีวิต การก าหนดยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาตนเองและการตรวจสอบความส าเร็จ การบริหารเวลาและ
การด าเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิต 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0042 008  ทักษะชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิต
ในศตวรรษท่ี  21  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ง
ความรัก การวางตัวด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  058 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้น า 2(2-0-4) 
               Development of Skills and Efficiencies for 
Leadership 

               ก าเนิดและประเภทของผู้น า แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การสร้างทีมงานและคุณภาพจริยธรรมส าหรับผู้น า 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                               2(1-2-3) 
              Leadership for Change 
              ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าในการท างาน
เป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  เทคนิคในการ
เป็นผู้น า การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0005 061  การฝึกสมาธิ                                       2(2-0-4) 
               Meditation Training 
               ความหมาย ความส าคัญ หลักการและวิธีการฝึกสมาธิและ
ผลที่เกิดจากการฝึกสมาธิต่อการด าเนินชีวิต 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                               2(1-2-3) 
              Meditation for Life Development 
              ความระลึกได้ (สติ) ท าใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) ความหมาย
ของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - 
สมาธิ – ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมีสติ สมาธิกับ
สันติสุขโลก 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005 062  ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง         2(2-0-4) 
               Love and Coping with Disappointment  
               กระบวนการพัฒนาความรักและความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว 
องค์ประกอบที่มีผลต่อความสมหวังและความผิดหวัง วิธีการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับความผิดหวัง  

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0042 008  ทักษะชีวิต                                            2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิต
ในศตวรรษท่ี  21  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ง
ความรัก การวางตัวด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม    
 

0006  001  ดนตรีกับชีวิต                                      2(2-0-4) 
               Music and Life 
               ความหมายและความส าคัญของดนตรีกับชีวิต หลัก
เบื้องต้นของการดนตรี การน าดนตรีมาใช้ในเชิงนันทนาการ และการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรี
ตะวันออก และดนตรีตะวันตก มารยาทสากลในการชมคอนเสริต การ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อดนตรี การแสดงออกในกิจกรรมดนตรีในวิถีชีวิต การ
ฟังเพลงเพ่ือให้เกิดความงาม และตระหนักในคุณค่าของดนตรีในแง่
สุนทรีย์  การมีส่วนร่วมในการแสดงออกในลักษณะของผู้ฟัง ผู้แสดง 
ศึกษาชีวิตและผลงานของคีตกวี ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ผลงานทางดนตรีและการแสดงได้  

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0006  002  ดนตรีปฏิบัติ                                       2(2-2-4) 
               Music Performing 
               การปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐานตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล ตามกลุ่มเครื่องดนตรีที่เลือกปฏิบัติ ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน 
หรือดนตรีสากล สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตามถนัดได้ และสามารถ
แสดงดนตรีต่อสาธารณะ ทั้งในลักษณะการบรรเลงเดี่ยว และการ
บรรเลงเป็นวงได้ 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  

0006  003  ศิลปวิจักษ์                                         2(2-0-4) 
               Art Appreciation 
               ลักษณะของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้างรสนิยม ความชื่นชม 
และความส านึกในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ จากตัวอย่างของ
ศิลปกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
แสดงออก ทั้งนี้ให้เห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลป์ที่มีต่อการด ารงชีวิต
ของคนไทย 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0006  004  ศิลปเบื้องต้น                                      2(2-0-4) 
               Introduction to Fine Art 
   ความรู้ทั่วไป ประวัติความเป็นมา หลักการและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับศิลปกรรมไทย ตะวันตก ตะวันออก และพ้ืนบ้าน 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปกรรมของมวลมนุษยชาติ ใน
แง่สุนทรียศาสตร์และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

0006  005  นาฏกรรมกับชีวิต                                2(2-0-4) 

               Dramatic Arts and Life 
               ความหมาย ขอบเขต และความสัมพันธ์ของนาฏกรรม
ประเภทต่างๆกับมนุษย์ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน นาฏกรรมกับความเชื่อ
ทางศาสนา นาฏกรรมเพ่ือความบันเทิง การรับรสและการเข้าถึง
ความหมายของนาฏกรรมไทยและนานาชาติเพ่ือความสุขในชีวิต 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                        2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

0010  001  การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          2(2-0-4) 
               Tourism for Life-quality Development 
               ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ และข้ันตอนในการ
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เสริมสร้างให้เกิดความประทับใจในระหว่างการ
เดินทางและในขณะอยู่ในที่พัก มุ่งเน้นให้เกิดทักษะและเจตคติท่ีดีใน
การท่องเที่ยวอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.  กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  060  มนุษย์กับสังคม                                  2(2-0-4) 
               Man and Society 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ องค์ประกอบ
และโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม การปรับตัวของสังคมมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมนุษย์กับปัญหาในสังคมปัจจุบัน 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 
(บังคับ) 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ 
วัฒนธรรม                                                       2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญ
ของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและความงาม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่
ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

0001  004  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                 2(2-0-4) 
               Analytical History of Thailand 
               การเสนอประเด็นส าคัญๆ ในเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยที่มี
ผลด้านต่างๆ ต่อสังคมไทย รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ที่
ยังเป็นข้อถกเถียง 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  005  สภาวการณ์โลก                                   2(2-0-6) 
               Global  Issues 
               สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสภาวะการณ์
โลกปัจจุบันและอนาคต 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  046  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์            2(2-0-4) 

               Analytical Geography of Thailand 
               การวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างมีระบบและ
หลักเกณฑ์โดยทั่วไปทั้งทางด้านที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดน ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และลักษณะสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพทางด้านกายภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศ และเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  058  สิทธิมนุษยชนและสังคม                        2(2-0-4) 
               Human Rights and Society 
               ความหมาย และความส าคัญของสิทธิมนุษยชน แนวคิด
และกฎหมายสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ความเคลื่อนไหว และ
ขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ การสร้างจิตส านึกด้านสิทธิ
มนุษยชน กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                       2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being  
               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา
ที่เก่ียวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก มุ่งสร้างให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเป็นพลเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติ
วิธ ี

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  059  เครือข่ายทางสังคม                               2(2-0-4) 
               Social Networks 
              การเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม ชนิดของเครือข่ายทาง
สังคม เครือข่ายสังคมกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ  
บทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายทางสังคม การใช้เครือข่ายในสังคม 
เครือข่ายในสังคมข้อมูลข่าวสาร วงจรการผลิตซ้ าของเครือข่าย กฎและ
กติกาของเครือข่ายแบบยั่งยืน 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  061  สังคมชนบทไทย                                  2(2-0-4) 

               Thai Rural Society 
               โครงสร้างทางสังคมชนบทไทย ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน สภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ และ
ระบบนิเวศ ลักษณะทางด้านประชากร และครอบครัว การเมืองการ
ปกครอง ศาสนาประเพณี เศรษฐกิจ ภาษา และการสื่อสาร อนามัย 
และสาธารณสุข โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์และดูงานในพ้ืนที่สังคม
ชนบทไทย 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  062  สังคมวิทยา                                       2(2-0-4) 
               Sociology 
               ความหมาย ค านิยาม ขอบเขตและระเบียบวิธีการของ
สังคมวิทยา สังกัปหลักการทางสังคมวิทยา เช่น การจัดระเบียบทาง
สังคม วัฒนธรรม ความแตกต่างของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และภาวะสังคมพิการ 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  063  ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม   2(2-0-4) 
               Social Relationship for Social and Life 
               การกระท าทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายใต้
เงื่อนไขของระบบทางสังคมที่แวดล้อมในการส่งผลต่อหน่วยการกระท า
ในระดับบุคคลและกลุ่ม วิธีการกระท า ตลอดจนเป้าหมายของ
พฤติกรรมการกระท าของบุคคลและกลุ่ม โดยเน้นวิเคราะห์ในระบบ
วัฒนธรรม ระบบบุคลิกภาพ และระบบชีวภาพในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเพ่ือน ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ชุมชน ชนชั้น  
สมาคม และสังคม 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0001  064  การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 

               Conflict Management in Daily Life 
               มโนทัศน์เกี่ยวกับปัญหาและความขัดแย้ง ที่มาของปัญหา
ความขัดแย้ง การเผชิญปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
โดยหลักสันติวิธี จริยธรรมและศีลธรรม การแสวงหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชีวิตและสังคม 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0001  065  เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต                     2(2-0-4) 
               Economy and Living 
               ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการส าคัญใน
ด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การธนาคาร การคลังของ
รัฐบาล การค้า การลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทย ความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ในปัจจุบัน 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                 2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็น
ระบบ การจัดท างบประมาณการเงินส่วนบุคคล การวางแผน การ
ประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์ ภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ  

3. กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 



33 

 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  059   จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม 
                                                                   2(2-0-4) 
               Psychology for Social Relationship 
               หลักการและทฤษฎีทางสังคมจิตวิทยาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์ตนและผู้อื่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสถาบันสังคมต่าง ๆ และการพัฒนาสัมพันธ์
ภาพทางสังคมที่ดี การเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมที่ถูกต้อง การ
เสริมสร้างครอบครัวให้มีเสถียรภาพ สร้างชุมชนให้เข็มแข็ง เสริมสร้าง
สังคมท่ีประเมินคุณค่าด้วยความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0013  001  สังคมกับกฎหมาย                                 2(2-0-4) 
               Society and Law 
               ก าเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจ าเป็นของสังคมที่
ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดท า การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย
ในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง การเรียกร้องสิทธิกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม
และการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ  สิทธิของ
ผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

 



34 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0013  002  สังคมกับการเมือง                                 2(2-0-4) 
               Society and Politics 
               ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสังคม การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อชีวิตทางสังคมและการเมือง บทบาทและ
ความส าคัญของมนุษย์ต่อการเคลื่อนไหวและขบวนการทางสังคมและ
การเมือง  

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

0013 003  ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น             2(2-0-4) 
               Democracy and Local Politics 
               แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง
รวมทั้งการเมืองท้องถิ่น พัฒนาการของการเมืองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีต
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาและแนวโน้มของการเมืองท้องถิ่นไทย 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0013 004  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        2(2-0-4) 
               Law in Daily Life 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
หลักท่ัวไปของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน หลักท่ัวไปในกฎหมาย
อาญา ความผิดอาญาที่ควรรู้ หลักท่ัวไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 
หลักท่ัวไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมาย
ที่ดิน 

3. กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
              Laws and Everyday Rights 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายใน
การใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง การเรียกร้องสิทธิกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมและการ
เยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ  สิทธิของ
ผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 

4.  กลุ่มพลเมือง
เข้มแข็ง 

0002  011  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   2(2-0-4) 
               Science in Daily Life 
               กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต รวมทั้งพันธุศาสตร์  วิวัฒนาการ  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์  
สารเคมีใกล้ตัว  ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  การใช้สารทดแทน  
พลังงานและการอนุรักษ์  เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
(บังคับ) 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต   2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovations for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้มมหภาค 
พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงาน
ทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคมปัจจุบันและ
อนาคต 

1. กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.2 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 



36 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002  001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    2(2-0-4) 
               Mathematics  in Daily Life 
               พัฒนาการทางความรู้ ทักษะ และเจตคติเชิงคณิตศาสตร์ 
การจัดการและการน าเสนอข้อมูลในชีวิตประจ าวัน โดยใช้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิชาชีพต่างๆ 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

0002  002  คณิตศาสตร์ธุรกิจ                                2(2-0-4) 
               Business Mathematics 
               ข้อมูลทางธุรกิจ  การจัดการและการน าเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ทางธุรกิจ  เช่น  การธนาคาร  สินเชื่อ  การเงินและการ
ลงทุน  ตัวอย่างเช่น  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยทบต้น  เงินรายปี  หุ้น  และ
ดัชนี 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                          2(2-0-4) 

               Smart Investment 

               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้
เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน หลักการวิเคราะห์การ
ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งค่ังสูงสุด การประเมินผลตอบแทน การน าเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์   
 

0002  003  เคมีกับการด ารงชีวิต                             2(2-0-4) 
               Chemistry and Life Maintenance 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกใช้  ความเสี่ยงและความปลอดภัย  การ
เก็บรักษา  การก าจัด  ประโยชน์  และอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 



37 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002  004  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น                          2(2-0-4) 
               Fundamentals of Forensic Science 
               ความรู้เบื้องต้นในการพิสูจน์หลักฐาน  การพิสูจน์บุคคล
และเทคนิค  วัตถุพยานและการตรวจสอบ  การใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์  การตรวจสอบชันสูตรพลิกศพ  
และเทคนิคเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร์ 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

0002  005  พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น                    2(2-0-4) 
               Fundamental  Ethnobiology 
               ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์  หลักเกณฑ์การ
จ าแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการใช้พืชและสัตว์
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ หลักการวิจัย  การอนุรักษ์  และการเก็บ
รวบรวมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002  006  มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                                                                     2(2-0-4) 
               Man and Conservation of Energy and 
Environment 
               ความส าคัญของพลังงานต่อระบบนิเวศน์ และต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงาน 
ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุ ประเภท และ
ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน น้ า อากาศ และเสียง การ
ป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษต่างๆ 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในระดับชุมชนและระดับโลก การร่วมรับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0002  007  ความหลากหลายทางชีวภาพ                   2(2-0-4) 
               Biodiversity 
               ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก  การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 



39 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002 008  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                              2(2-0-4) 
               Man and Environment 
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความส าคัญ
และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข การ
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์แนวทาง และวิธีการในการประเมินผลในด้านปริมาณและ
คุณภาพของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในระดับชุมชนและระดับโลก การร่วมรับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0002  009  ฟิสิกส์กับการด ารงชีวิต                          2(2-0-4) 
               Physics and Life Maintenance 
               ปรากฏการณ์และเทคโนโลยีที่พบในชีวิตประจ าวันใน
มุมมองทางฟิสิกส์ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ คลื่น  เครื่องดนตรี  การสื่อสาร  
การกีฬา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  การขนส่ง  คอมพิวเตอร์  และแหล่งก าเนิด
พลังงาน 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

0002  010  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก                        2(2-0-4) 
               Earth Science 
               โลกและระบบสุริยะจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ า  ล าธาร  ทะเล  มหาสมุทร 
ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ
และเกิดจากผลการพัฒนาของเทคโนโลยี 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

 
 
 
 



40 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002  016  พืชเพื่อสุขภาพและความงาม                   2(2-0-4) 
               Plant for Health and Beauty 
               พืชที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและความงาม ชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ลักษณะทางเภสัชวิทยา ความส าคัญและเน้นการใช้
ประโยชน์ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

0008  010  มนุษย์กับเทคโนโลยี                              2(2-0-4) 

               Man and Technology 
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิต ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสภาวะการณ์
ของสังคมและโลก 

4. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

ไม่มี  

0012  001  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          2(1-2-3) 
               Information Technology  Applications 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการข้อความ  โปรแกรมตารางค านวณและ
โปรแกรมส าหรับการน าเสนอ 

5. กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(บังคับ) 

0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล      2(2-0-4) 
              Digital Office Software Application     
              ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูลและ
สารสนเทศในองค์กร การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
ในส านักงานดิจิทัล  

1.  ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 



41 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0012  003  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต                                                         2(2-0-4) 

               Information and Communication Technology 
for Life - long Learning  
               ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลักการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสืบค้น
สารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต หลักการ
ประเมิน และเลือกใช้สารสนเทศ 

5. กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(บังคับ) 

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

              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งาน
ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น 
วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวล
ค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การ
ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการ
สื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0012  002  การพัฒนาเว็บไซต์                                2(2-0-4) 
               Web Development 
               เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ เว็บบราวเซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบช่วย
จัดการเนื้อหาของเว็บ และความปลอดภัยในการดูแลเว็บไซต์ 

5. กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                            2(2-0-4) 
              Content & Digital Media 
              ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล การ
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 



42 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0012 005   คอมพิวเตอร์และการน าเสนองาน              2(1-2-3) 
               Computer and Presentation 
               หลักในการน าเสนอ เครื่องมือในการน าเสนอ การพัฒนา
สื่อการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น   2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 

              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้
เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ประเภทต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล 
กรณีศึกษา 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0012 006  อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
               Internet and Communication in Daily Life 
               อินเตอร์เน็ตและความส าคัญ บริการบนอินเตอร์เน็ต การ
ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 

5. กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                     2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
              ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล การรักษาอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล 
การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  การ
จัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการ
ข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ 
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ 
และดิจิทัล การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ
สื่อสารในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 

1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
1.2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 



43 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  015  เทเบิลเทนนิส                                     1(1-1-1) 
               Table Tennis 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ  
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ เทคนิคการสอน หลักการฝึก การเล่น
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การจัดการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน 

6. กลุ่มพลานามัย
  

ไม่มี  

0005  016  กิจกรรมเข้าจังหวะ                               1(1-1-1) 
               Rhythmic Activities 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวต่าง  ๆ ทักษะ
เบื้องต้นของจังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี การร้อง
เพลงประกอบการเล่นและการเต้นร าที่ง่าย ๆ การเต้นพ้ืนเมืองที่ง่าย ๆ 
และเป็นที่นิยม หลักเบื้องต้นของการเต้นสแควดานซ์ 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  017  ตะกร้อและเซปักตะกร้อ                         1(1-1-1) 
               Takraw and Sepak Takraw 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดีต่อศิลปะประจ าชาติ และกติกาการแข่งขัน 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  018  โมเดินดานซ์                                       1(1-1-1) 
               Modern Dance 
               การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี 
เพ่ือสร้างสรรค์ เจตคติ และความคิดริเริ่มทางการเคลื่อนไหว 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 



44 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  019  เกมเบ็ดเตล็ด                                      1(1-1-1) 
               Minor Games 
              ความมุ่งหมาย เทคนิคการเป็นผู้น าการฝึกกิจกรรมในการ
เล่นเกมเบ็ดเตล็ด  ตลอดจนฝึกการกระท าและการใช้เครื่องมือ
ประกอบการเล่น 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  020  การบริหารกาย                                    1(1-1-1) 
               Body Conditioning 
               ความมุ่งหมาย การด าเนินการในการจัดตารางฝึก การ
พัฒนาประสิทธิภาพทางกาย โปรแกรมการฝึก แนวโน้มของการฝึกและ
ความสมบูรณ์ของร่างกาย การทดสอบประสิทธิภาพและการเลือก
กิจกรรมและการวางโปรแกรม การฝึกประสิทธิภาพของร่างกาย
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษา 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  021  มวยปล้ า                                           1(1-1-1) 
               Wrestling 
               การฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้และความเข้าใจ เทคนิคต่าง 
ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 
 
 
 



45 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  022  ไอคิโด                                              1(1-1-1) 
               Aikido 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  023  ลีลาศ                                               1(1-1-1) 
               Ballroom Dance 
               การฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้และความเข้าใจในการเต้น
แบบต่าง ๆ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  024  ฮอกกี้                                               1(1-1-1) 
               Hockey 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ  
เทคนิคการเล่น  การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  025  ซอฟท์บอล                                         1(1-1-1) 
               Softball 
                การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 



46 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  026  แฮนด์บอล                                         1(1-1-1) 
               Handball 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  027  ยิงธนู                                               1(1-1-1) 
               Archery 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  028  กอล์ฟ                                             1(1-1-1) 
               Golf 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  029  โบว์ลิ่ง                                              1(1-1-1) 
               Bowling 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 



47 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  030  จักรยาน                                           1(1-1-1) 
               Bicycling 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคของจักรยานประเภทต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  031  ยกน้ าหนัก                                         1(1-1-1) 
               Weight Lifting 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคของการยกน้ าหนักประเภทต่าง ๆการเตรียมอุปกรณ์  การ
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  032  ดาบสากล                                          1(1-1-1) 
               Fencing 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ  
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 



48 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  033  กระโดดน้ า                                         1(1-1-1) 
               Diving 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  034  โปโลน้ า                                            1(1-1-1) 
               Water Polo 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่างๆ ความรู้และความเข้าใจ เทคนิค
ต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ี
ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  048  แอโรบิกด๊านซ์                                     1(1-1-1) 
               Aerobic Dance 
               หลักและวิธีการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ด้วยการน าเอา
หลักบริหารกายต่างๆมาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

005 060  ลาตินด๊านซ์                                          1(1-1-1) 
               Latin Dance 
               การฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ และความเข้าใจในการเต้น
แบบลาตินด๊านซ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

 ไม่มี  

 
 
 



49 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  063  กรีฑา                                               1(1-1-1) 
               Track and Field  
               การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น การเตรียมอุปกรณ์ 
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  064  ว่ายน้ า                                             1(1-1-1) 
               Swimming  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า ความรู้และความ
เข้าใจ เทคนิคการว่ายน้ าแบบต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์การสอน การ
ปลูกฝังความรู้ และเจตคติท่ีดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  065  บาสเกตบอล                                      1(1-1-1) 
               Basketball  
               การฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้และความเข้าใจ  เทคนิคต่าง 
ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  066  รักบี้ฟุตบอล                                       1(1-1-1) 
               Rugby Football  
               การฝึกทักษะพ้ืนฐาน ความรู้และความเข้าใจ  เทคนิคต่าง 
ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 
 
 



50 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  067  ฟุตบอล                                            1(1-1-1) 
               Football  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  068  วอลเลย์บอล                                      1(1-1-1) 
               Volleyball  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ เทคนิคเบื้องต้นของการเล่น ทั้งความช านาญเฉพาะตัว
และเล่นเป็นทีม การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  069  ยิมนาสติก                                          1(1-1-1) 
               Gymnastics  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ  
เทคนิคของยิมนาสติกประเภทต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 
 
 
 



51 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  070  เทนนิส                                             1(1-1-1) 
               Tennis 
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ  
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  071  แบดมินตัน                                         1(1-1-1) 
               Badminton  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  072  มวยสากล                                         1(1-1-1) 
               Boxing  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ และความเข้าใจ  
เทคนิคต่าง ๆ อันเป็นเทคนิคเบื้องต้นของมวยสากล การเตรียมอุปกรณ์ 
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  073  มวยไทย                                           1(1-1-1) 
               Thai Boxing  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดีในศิลปะประจ าชาติ 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

 
 
 



52 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  074  ยูโด                                                 1(1-1-1) 
               Judo  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้และความเข้าใจ 
เทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0005  075  กระบ่ีกระบอง                                     1(1-1-1) 
               Sword and Pole Fighting  
               การฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ของกระบี่กระบอง ความรู้
และความเข้าใจ เทคนิค การเลือกประเภทของกระบี่กระบอง การเลือก
เครื่องมือที่ถนัด และการเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ
ในเจตคติที่ดี เทคนิคการเล่นเพลงประกอบการเล่น 

6. กลุ่มพลานามัย ไม่มี  

0004 003  การดูแลสุขภาพตนเอง                          2(2-0-4) 
               Self-health Care 
               สุขภาพ ปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ การประเมินและการเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพตนเอง พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                            2(2-0-4) 
               Health Awareness 
               แนวคิด  ความหมายและความส าคัญของความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ วิจารณญาณในการตัดสินใจด้านสุขภาพและ
การแพทย์ทางเลือก   

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



53 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0007  001  ยาในชีวิตประจ าวัน                             2 (2-0-4) 
               Drugs in Daily Life 
               ความหมายของยา ระบบยาของประเทศไทย สภาพปัญหา
การใช้ยา นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หลักการใช้ยาทั่วไป ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน สมุทรไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่ใช้
แต่งสี อาหารสมุนไพร การใช้ยาในทางท่ีผิด ฐานข้อมูลด้านยา 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ            2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health 
Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการ
รักษาอาการและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม
และการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0007  002  การปฐมพยาบาล                                2(1-2-3) 

               First  Aids 
               หลักการของการปฐมพยาบาล  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยใน
กรณีต่างๆ ได้แก่ การเป็นลม การได้รับสารพิษ สัตว์พิษกัด ข้อเคล็ดตรึง 
กระดูกหัก เลือดออก การปฐมพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ 
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0007  003  การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข    2(2-0-4) 
               Consumers’ Protection in Public Health 
Pharmacy 
               แนวคิดและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องปัญหาและอุปสรรค  บทบาทของพนักงาน
เจ้าหน้าที่  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา เครื่องส าอาง  วัตถุ
เสพติด  วัตถุอันตราย  เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและระบบข้อมูล
ข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ            2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health 
Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการ
รักษาอาการและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน 
กระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0008  006  อาหารเพื่อสุขภาพ                               2(2-0-4) 
               Food for Health  
               ความส าคัญของอาหารต่อชีวิตมนุษย์ การบริโภคอาหาร
เพ่ือด ารงสุขภาพ และภาวะโภชนาการที่ดี อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหาร
ชีวจิต การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ ความรู้ เกี่ยวกับ
โภชนาการในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ 
ความงาม                                                       2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแส
ความนิยม การควบคุมอาหารเพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและ
ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตร์เบื้องต้น 
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและความงาม การวางแผนและการประเมินผลการออกก าลัง
กาย การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬา
เพ่ือสุขภาพและความงาม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



55 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0014  001  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          2(2-0-4) 
               Public Health and Environment Law 
              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น หลักกฎหมาย
ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

0014  002  ระบบประกันสุขภาพของประชากร             2(2-0-4) 
               Health Insurance Systems 
               แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ  และความ
เป็นมาของการประกันสุขภาพของไทย  ระบบประกันสุขภาพของไทย
และต่างประเทศ  แนวทางในการด าเนินงานด้านประกันสุขภาพของ
ไทย  องค์การและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประกันสุขภาพ 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 



56 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0014  003  เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว 2(2-0-4) 
               Sex Education and Preparation for Family Life 
               ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของวิชาเพศศึกษา 
การเจริญเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงคลอด การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ การเลือกคู่ครอง 
การเตรียมตัวก่อนสมรส การแต่งงาน การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน การ
วางแผนครอบครัว การเตรียมตัวเป็นพ่อและแม่ทั้งร่างกายและจิตใจ 
การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีประสิทธิภาพ 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

0014  004  สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ           2(2-0-4) 
               Mental Health and Personality Development 
               แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพจิต  การพัฒนาการด้านอารมณ์  
จติใจและสังคม  ทฤษฎีการปรับตัว  การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
การปรับตัวทางเพศ  ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตที่ดี   ความผิดปกติทาง
สุขภาพจิต  บทบาทของครอบครัวทางบ้าน  โรงเรียน  ชุมชน  ที่มีผล
ต่อสุขภาพจิต  การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 



57 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0014  005  การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ              2(2-0-4) 
               Disease Prevention and Health Promotion 
               โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยน เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

0015  001  การแพทย์แผนไทยประยุกต์                     2(1-2-3) 
               Applied Thai Traditional  Medicine 
               ประวัติ และพัฒนาการ ของการแพทย์แผนไทย ทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย การนวดไทย สมุนไพรในเภสัชกรรมแผนไทย การ
ดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นกับการแพทย์แผนไทย การ
ประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชุมชน 

7. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ไม่มี  

0001  047  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                         2(2-0-4) 
               Geo-Informatics System Technology 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย
ศึกษาถึง ทฤษฎี หลักการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ การก าหนดต าแหน่งบนพื้น
โลกด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แนวทางการน า
ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในวงการต่างๆ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

 
 
 



58 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0002  012  ระบบประกันคุณภาพสากล                      2(2-0-4) 
               International Quality Assurance System 
               ระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9000  ISO 14000  
และระบบอ่ืนๆ ที่มีใช้ในการประกันคุณภาพทั้งในแง่การบริหารจัดการ  
และการผลิตผลิตภัณฑ์ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0005  049  การอยู่ค่ายพักแรม                               2(2-0-4) 
               Camping 
               ประวัติ และวิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่างๆ คุณค่า
ของค่ายพักแรมในด้านพัฒนาบุคคล ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ประเภท
ของค่ายพักแรม องค์การที่จัดค่ายพักแรม การปฏิบัติตนเป็นชาวค่ายที่
ดี การจัดและด าเนินงานค่ายพักแรม โดยสังเขป 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0005  050  ศิลปะการป้องกันตัว                              1(1-1-1) 
               Martial Arts 
               ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัว การเตรียม
อุปกรณ์เพ่ือใช้ป้องกันตัว การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการป้องกันตัว และ
การฝึกทักษะเบื้องต้นเพ่ือการป้องกันตัว 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

 
 
 
 
 
 



59 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  051  การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ             1(1-1-1) 
               Body  Sculpting 
               หลักวิธีการ  และทักษะเบื้องต้นของการฝึกด้วยน้ าหนัก
หรือการฝึกที่มีแรงต้านรู้จักใช้อุปกรณ์และวางโปรแกรมการฝึกเพ่ือ
พัฒนากล้ามเนื้อของร่างกาย  ให้มีสัดส่วนสวยงามและเหมาะสม 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0005  052  โยคะเพื่อสุขภาพ                                  1(1-1-1) 
               Yoga  For  Healthcare 
               หลักวิธีการ  และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่างๆ ที่ควร
ทราบเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  รวมทั้งการสร้างโปรแกรมท่าการฝึกท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0005  053  คิกบ็อกแอโรบิค                                   1(1-1-1) 

               Kickbox Aerobic  
               หลักวิธีการ  และทักษะการบริหารร่างกายประกอบดนตรี  
โดยการประยุกต์ท่าทางการเคลื่อนไหวจากทักษะมวยไทย  รวมทั้งการ
สร้างโปรแกรมการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายประกอบดนตรี  
เป็นไปด้วยความสนุกสนานและท้าทาย 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

 
 
 
 
 



60 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0005  054  การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ   1(1-1-1) 
               Stretch and Flexibility for Health 
               ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเกี่ยวกับ
การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆของร่างกาย เพื่อเพ่ิมความ
อ่อนตัว และการท างานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
สุขภาพที่สมบูรณ์ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0008  001  สุนทรียภาพของบ้านและสวน                   2(2-0-4) 
               Aesthetics  of  Home  and  Garden 
               หลักเบื้องต้นของการสร้างบ้านและสวน  ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน และสวน กับการใช้ชีวิตประจ าวัน  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพรรณไม้และวัสดุที่ใช้ประดับตกแต่งสวน  หลักและศิลป์ในการ
ออกแบบสวน  ขั้นตอนการจัดสวน  การสร้างบ่อเลี้ยงปลาสวยงาม  
น้ าตก  น้ าพุ  การดูแลรักษาบ้านและสวน   การใช้ประโยชน์จากบ้าน
และสวนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
              Home Arrangements for Life Quality 
Enhancement 
              การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน 
แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการยศาสตร์และ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



61 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0008  002  พืชผักสวนครัว                                    2(2-0-4) 
               Vegetable  Home  Gardening 
               ความส าคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชสวนครัว  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกผัก  การเตรียม
ดินและปุ๋ย การเพาะกล้า การดูแลรักษาต้นกล้า การย้ายกล้าปลูกการ
ปฏิบัติดูแลรักษาหลังย้ายปลูก การเก็บเก่ียวผลผลิตและการเก็บรักษา
ผลผลิต  การท าเกษตรอินทรีย์รวมทั้งการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มา
พัฒนารูปแบบการปลูกพืชผักสวนครัว  โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0008  003  เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น                   2(2-0-4) 
               Basic  Flower  Arrangement  Techniques 
               ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของไม้ดอกไม้ประดับที่
นิยมใช้ในการจัดดอกไม้  การใช้ดอกไม้ในการสื่อความหมาย ตามชนิด
และสีของดอกไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ ฝึกจัดดอกไม้แบบไทย สากล  
และแบบญี่ปุ่น “Ikebans 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 



62 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0008  004  สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก                         2(2-0-4) 
               Domestic Animals  for  Hobby   
               ชนิดและการคัดเลือกสัตว์เพ่ืองานอดิเรก  แหล่งผลิต  การ
ขยายพันธุ์  การให้อาหาร การจัดการโรงเรือน  การดูแลรักษา  และ
การป้องกันโรคท่ีส าคัญ  ตลอดจนกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับสัตว์ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                    2(2-0-4) 
               Animals and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ ชนิด
และการจ าแนกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ การเลือกสัตว์เลี้ยง
เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร  การเลี้ยงและการ
จัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การ
จัดสวัสดิภาพสัตว์  โรคสัตวส์ูค่นที่ส าคัญในสัตว์เลี้ยง การท าวัคซีนและ
การป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

0008  005  อาหารและผู้บริโภค                               2(2-0-4) 
               Food and Consumers 
               สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายอาหารและผู้บริโภค ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด การเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารได้ถูกต้องตามความต้องการ 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ 
ความงาม                                                          2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแส
ความนิยม การควบคุมอาหารเพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและ
ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม การวางแผนและการประเมินผลการออกก าลังกาย การ
ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและความงาม 

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



63 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0008  007  อาหารนานาชาติ                                  2(2-0-4) 
               International Food 
               องค์ประกอบส าคัญ การประกอบอาหารนานาชาติเบื้องต้น 
คุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารประจ าชาติต่างๆ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น 
อินเดีย เวียดนาม และอาหารของชาวตะวันตก รวมถึงวัฒนธรรมการ
บริโภค 

8. กลุ่มสหศาสตร์  ไม่มี  

0008  008  อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน                     2(2-0-4) 
               Traditional Food and Beverage 
               ประวัติและความส าคัญของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน 
กรรมวิธีการผลิตอาหารหมัก และเครื่องดื่มพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สุขวิทยาในการผลิต จุลินทรีย์ในอาหาร ความปลอดภัย 
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน    2(2-0-4) 

              Food and Beverages from Local Wisdom 

              ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดื่ม
พ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยาในการผลิต ประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้านที่
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0008  009  เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต                       2(2-0-4) 
               Biotechnology  and  Life 
               ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ  ความส าคัญของ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ  เครื่องดื่ม  
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีจุลินทรีย์และการน าเอา
เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                       2(2-0-4) 
               Food and Agriculture Innovation 
              ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับ
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร 
นวัตกรรมเพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
อาหาร 

3.  กลุ่ม
นวัตกรรมและ
สร้างสรรค ์

0011  001  การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน    2(2-0-4) 
               Gift Design and Home Decoration 
               การใช้วัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ พลาสติก ดิน รวมทั้ง
เศษวัสดุเหลือใช้จากท้องถิ่นมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
ของขวัญ  ของที่ระลึกและของตกแต่งบ้าน  เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆ หรือ
ผลิตเป็นสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

8. กลุ่มสหศาสตร์  0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
              Home Arrangements for Life Quality 
Enhancement 
              การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน 
แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการยศาสตร์และ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

2.  กลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชาที่ต้องการเทียบเคียง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549) กลุ่มวิชา รายวิชาที่เทียบเคียงได้(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563)  กลุ่มวิชา 
0011  002  ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย                          2(2-0-4) 
               Feng-Shui for Living 
               ประวัติศาสตร์และท่ีมาของหลักฮวงจุ้ย  ข้อบัญญัติฮวงจุ้ย 
“ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนธรรมชาติ” หลักการอยู่อาศัยที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  สภาพอากาศ วัฎจักรที่ให้
คุณและโทษของธาตุทั้ง 5 ไม้  ไฟ เหล็ก  น้ า และหิน  หลักการที่ว่า
ด้วยเรื่องการปรับตัว  ของมนุษย์ที่เกิดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  
การประยุกต์หลักฮวงจุ้ยให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม  การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม  สภาพสังคมและการ
ด ารงชีวิตของตนเอง  บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ใน
เชิงตรรกะ 

8. กลุ่มสหศาสตร์ 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย    2(2-0-4) 
              Eastern Beliefs for Living 
              ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับที่อยู่
อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทางและการเลือก
ท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของบ้านและที่ท างาน
โดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 


