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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงาน   ส านักศึกษาทั่วไป 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
3. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1  รูปแบบ  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ระดับปริญญาตรี 
3.2  ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทยส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไป และภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
นานาชาติ  

3.3  การรับเข้าศึกษา 
 นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามทีล่งทะเบียนเรียน 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563   
4. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 4.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563  ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558  ก าหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา  2563 

 4.2  คณะกรรมการประจ าส านักศึกษาท่ัวไปได้ให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการประชุม 
ครั้งที่  13/2562  เมื่อวันที่  17  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562   

 4.3  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในการประชุมครั้งที ่ 1/2563 เมื่อวันที่  6  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2563     

 4.4  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่  31  เดือนมกราคม พ.ศ.  2563 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ส านักศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทที่ส าคัญ 
ในหลายด้าน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนและทุกระดับ ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ซึ่งหมายถึงความต้องการก าลังคน ตลอดจนเทคนิคความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมถึง 
การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เช่น หลักสูตร แบบเรียน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 

7.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ  

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของ
ประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่ถือว่าเป็นแหล่งให้ความรู้ควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพของคน จ าเป็นต้องหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาในทิศทางท่ีพ่ึงตนเองและ 
สร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาดังกล่าว  
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการก าหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกหลักสูตร ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และสอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
การด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ



3 

8.  ผลกระทบจากข้อ  7.1  และ  7.2  ต่อการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
  8.1  การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   8.1.1  ด าเนินการประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทุก  2  ปี จากนิสิตผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ประกอบในการก าหนดรูปแบบ  
และเนื้อหาในการเรียนการสอน 
   8.1.2  ด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างน้อยทุก  5  ปี เพ่ือให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มีความเหมาะสม ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยยึดหลักตามนโยบายของรัฐ 
  8.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ มีความรับผิดชอบในการท างานและสามารถใช้ชีวิต 
ในสังคมได้  มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
9.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
  9.1  รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น  
   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนโดยส านักศึกษาทั่วไปเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอนทั้งหมด 
  9.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีน่ิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  9.3  การบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการเรียนการสอนด าเนินการโดยส านักศึกษาทั่วไป ภายใต้ความร่วมมือกับคณะ  
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดคณะและหน่วยงานเหล่านั้น 

- 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1  ปรัชญา 
   ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตท่ีรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  1.2  ความส าคัญ 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558  ก าหนดไว้ว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  และเห็นคุณค่า 
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 
ของสังคมไทยและสังคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ทุกหลักสูตรจึงมีความส าคัญในการสร้างและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และสังคมโลก 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ มีความรับผิดชอบในการท างานและสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้ มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า  “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  เพ่ือให้บรรลุปณิธาน 
ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและความสุขนับเป็นสิ่งส าคัญ  
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  รวมถึงเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ.  2561  อันได้แก่ การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเผชิญ 
ความเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม การเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก  
การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างสันติสุข กล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจดัการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยให้นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปราย
และสะท้อนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  
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การจัดการเรยีนรู้โดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกันในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการด าเนินชีวิต เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข มีความรู้ 
ความเข้าใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานและสามารถถ่ายทอดได้ และมีความสามารถประยุกต์ 
ใช้ความรู้น าพาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติได้  
   ส านักศึกษาท่ัวไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
จึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยน าเอาแนวคิดท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็น
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  ทั้งการก าหนดกลุ่มวิชา โครงสร้างของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดท ารายละเอียด 
และเนื้อหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็น 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้รอบท้ังศาสตร์และศิลป์ เข้าใจตนเองและผู้อื่น และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 
  1.3  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ   
   2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม    
   3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือเป็นผู้ประกอบการ   
   4.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง  
   5.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

-  พัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับชาติ 
-  ติดตามประเมินรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  เอกสารปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
-  รายงานผลการประเมิน
รายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

-  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและประเทศชาติ 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
ในความต้องการของผู้ใช้รายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และประเทศชาติ 

-  รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้รายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
   การจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละคณะ 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557  ข้อ  7  
(เอกสารแนบ  ก)  และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) 
   มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน) 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   การจัดการศึกษาระบบทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557  ข้อ  9  (เอกสารแนบ ก) 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   2.1.1  วัน - เวลาราชการปกติ 
    เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.30  น. 
   2.1.2  นอกวัน - เวลาราชการ 
    เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  16.30 - 20.00  น. 
    เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00  น. 
   2.1.3  ระยะเวลา 
    ภาคต้น  เดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม 
    ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน  -  มีนาคม 
    ภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)  เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแตป่ีการศึกษา  
2563   
  2.3  แผนการรับนิสิตในระยะ  5  ปี  
   เป็นไปตามจ านวนการรับนิสิต และผู้ส าเร็จการศึกษาในแผนของแต่ละสาขาวิชาในคณะต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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  จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียน 

11,282 22,604 22,644 22,652 22,660 

 
  2.4  งบประมาณตามแผน 
   งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
    เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณของส านักศึกษาทั่วไป 

รายรับ ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

จ านวนรายรับ
รวมทั้งสิ้น 

77,281,200 82,668,800 
 

82,796,800 
 

82,822,400 
 

82,848,000 
 

 
หมายเหตุ  :  รายรับเสนอกองแผนงาน (รวมค่าหน่วยกิตในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)  และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  และค่าหน่วยกิต 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มหลักสูตรทั่วไปและกลุ่มหลักสูตรนานาชาติ) 
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ค่าหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่ม/คณะ/สาขาวิชา ระบบปกติ ระบบพิเศษ ค่าใช้จ่ายของนิสิตลงทะเบียน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน  30  หน่วยกิต   

ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ระบบปกติ ระบบพิเศษ 
1.  กลุ่มหลักสูตร
นานาชาติ 

1.1  คณะ 
การท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

-  สาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม 

1.2  คณะ
มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

-  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

1.3  คณะการบัญชี
และการจัดการ 

-  สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

800 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



  10 

กลุ่ม/คณะ/สาขาวิชา ระบบปกติ ระบบพิเศษ ค่าใช้จ่ายของนิสิตลงทะเบียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน  30  หน่วยกิต   

ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ระบบปกติ ระบบพิเศษ 
2.  กลุ่มหลักสูตรทั่วไป 

2.1  คณะบัญชี 
และการจัดการ   
คณะการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม   
คณะแพทยศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ   
(คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์)  
สาขาวิชา 
สัตวแพทยศาสตร์   
(คณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์) 

2.2  คณะ 
และสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

 
 

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
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รายรับของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ช้ันปีที่ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 

 
จ านวนนิสิต ค่าหน่วยกิต รวม  จ านวนนิสิต ค่าหน่วยกิต รวม  จ านวนนิสิต ค่าหน่วยกิต รวม  จ านวนนิสิต ค่าหน่วยกิต รวม  จ านวนนิสิต ค่าหน่วยกิต รวม  

ปกติ พิเศษ     ปกติ พิเศษ     ปกติ พิเศษ     ปกติ พิเศษ     ปกติ พิเศษ   

1 9,667 1,615 41,270,400 41,270,400 9,707 1,615 41,398,400 41,398,400 9,707 1,615 41,398,400 41,398,400 9,715 1,615 41,424,000 41,424,000 9,715 1,615 41,424,000 41,424,000 

2         9,667 1,615 41,270,400 41,270,400 9,707 1,615 41,398,400 41,398,400 9,707 1,615 41,398,400 41,398,400 9,715 1,615 41,424,000 41,424,000 

3                                         

4                                         

รวม 9,667 1,615 41,270,400 41,270,400 19,374 3,230 82,668,800 82,668,800 19,414 3,230 82,796,800 82,796,800 19,422 3,230 82,822,400 82,822,400 19,430 3,230 82,848,000 82,848,000 

 
จ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

      ปีที่ 1  16   หน่วยกิต    ค่าหน่วยกิตระบบปกติหน่วยกิตละ    200  บาท 
ปีที่ 2  14 หน่วยกิต    ค่าหน่วยกิตระบบพิเศษหน่วยกิตละ   400  บาท 
รวม   30 หน่วยกิต        
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     จุดคุ้มทุนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิต 
ที่จุดคุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย ต่อปี 
รายรับ
ทั้งหมด 

รายรับต่อนิสิต รายจ่ายท้ังหมด รายจ่ายต่อนิสิต จ านวนเงิน % 

2563 11,282 41,270,400 3658.07 29,754,691 2637.36   8,133.98  11,515,709.32 27.9 

2564 22,604 82,668,800 3657.26 59,218,714  2619.83  16,192.08  23,450,086.13 28.4 
2565 22,644 82,796,800 3656.46 59,406,411  2623.49  16,246.99  23,390,388.58 28.3 
2566 22,652 82,822,400 3656.30 59,601,617  2631.19  16,301.10  23,220,783.16 28.0 
2567 22,660 82,848,000 3656.13 59,804,630  2639.22  16,357.34  23,043,369.57 27.8 
รวม - 372,406,400 - 267,786,063  - - 104,620,336.76 28.09 

 
จ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

      ปีที่ 1   16 หน่วยกิต    ค่าหน่วยกิตระบบปกติหน่วยกิตละ    200  บาท 
ปีที่ 2   14 หน่วยกิต    ค่าหน่วยกิตระบบพิเศษหน่วยกิตละ   400  บาท 
รวม   30 หน่วยกิต        

 
 
 
 

12 
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  2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก  (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อ่ืนๆ (ระบุ) 
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2546   
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ส าหรับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี  หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ.  2553  หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2557  (เอกสารแนบ ก)   
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     
    รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 
 

กลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1.1  ภาษาและการสื่อสาร 
     1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
21 
8 

 
4   
2   

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4   
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  10 4   
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   10 4   
5.  กลุ่มวิถีสังคม  14 4   
*เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาที่  1 - 5  8 

รวม 77 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
*หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
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   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                               6  หน่วยกิต 
     3.1.3.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 001     ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม                                    2(1-2-3) 
                                      Preparatory English 
                    0041 002     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      Communicative English 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 003     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ 
                                      และสังคมศาสตร์                                                          2(1-2-3) 
                                      English for Humanities and Social Sciences 
                    0041 004     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
                                      และเทคโนโลยี                                                             2(1-2-3) 
                                      English for Science and Technology 
                    0041 005     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2(1-2-3) 
                                      English for Health Science 
                    0041 006     ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
                                      English for Career Preparation 
                    0041 007     ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                        2(1-2-3) 
                                      English for Global Media and Entertainment 
                    0041 008     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                     2(1-2-3) 
                                      English for Social Media Content Creators 
                    0041 009     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                           2(1-2-3) 
                                      English for Online Entrepreneurs 
                    0041 010     ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                               2(1-2-3) 
                                      English for World Travelers 
                    0041 011     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ                              2(1-2-3) 
                                      English for Academic Presentation    
                    0041 012     ภาษาไทยบูรณาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน 
                                      การประกอบอาชีพ                                                        2(2-0-4) 
                                      Integrated Thai for Career Preparation 
                    0041 013     ภาษาไทยประยุกต์เพ่ือความสุขและความคิดสร้างสรรค์             2(2-0-4) 
                                      Applied Thai for Happiness and Creativity 
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                    0041 014     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                  2(1-2-3) 
                                      Chinese for Communication 
                    0041 015     ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                              2(1-2-3) 
                                      Korean for Communication 
                    0041 016     ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                               2(1-2-3) 
                                      Japanese for Communication 
                    0041 017     ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                          2(1-2-3) 
                                      Vietnamese for Communication 
                    0041 018     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Khmer for Communication 
                    0041 019     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Myanmar for Communication 
                    0041 020     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                                                 2(1-2-3) 
                                      Laos for Communication 
                    0041 021     ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      French for Communication 
     3.1.3.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2  หน่วยกิต 
    วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 022     ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                             2(2-0-4) 
                                      Digital Literacy and Life for Transformation 

     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 023     พลเมืองดิจิทัล                                                             2(2-0-4) 
                                      Digital Citizens 
                    0041 024     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                             2(2-0-4) 
                                      Digital Office Software Application  
                    0041 025     การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น                           2(2-0-4) 
                                      Logical Thinking Based Problem Solving   
                    0041 026     การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                          2(2-0-4) 
                                      Basic Data Analytics and Presentation 

                    0041 027     คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                  2(2-0-4) 
                                      Content and Digital Media 
                    0041 028     วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Modern Science and Innovations for Life  
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                    0041 029     วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                               2(1-2-3) 
                                      Everyday Engineering 
    3.1.3.2  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                             4  หน่วยกิต 
                    0042 001     ประชากรโลก ไร้โรค                                                      2(2-0-4) 
                                      Global Health and Disease Prevention 
                    0042 002     ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                   2(2-0-4) 
                                      Health Awareness 
                    0042 003     การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                      2(2-0-4) 
                                      Holistic Health Promotion  
                    0042 004     การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                            2(2-0-4) 
                                      Health Care for Different Age Groups 
                    0042 005     อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม             2(1-2-3) 
                                      Food and Exercise for Health and Beauty 
                    0042 006     ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  2(2-0-4) 
                                      Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
                    0042 007     การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพ่ือสุขภาพชุมชน                             2(2-0-4) 
                                      Inter-professional Learning for Community Health 
                    0042 008     ทักษะชีวิต                                                                  2(2-0-4) 
                                      Life Skills 
                    0042 009     บุคลิกภาพเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม                                   2(2-0-4) 
                                      Personality for Socialization   
                    0042 010     ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                           2(2-0-4) 
                                      Disaster Survivor 
                    0042 011     วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                         2(2-0-4) 
                                      Environmental-Friendly Lifestyle 
                    0042 012     การจัดที่อยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
                    0042 013     กัญชาวิทยา                                                                2(2-0-4) 
                                      Cannabis Science 
                    0042 014     สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                           2(2-0-4) 
                                      Pets and Life 
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    3.1.3.3  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                             4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0043 001     การคิดเชิงออกแบบ                                                       2(2-0-4) 
                                      Design Thinking  
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน  2  หน่วยกิต 
                    0043 002     การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                         2(2-0-4)) 

                                      Creativity and Innovation Management 

                    0043 003     การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                2(2-0-4) 

                                      Smart Investment 

                    0043 004     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                    2(2-0-4) 

                                      Young Entrepreneurs 

                    0043 005     ผู้ประกอบการทางสังคม                                                  2(2-0-4) 

                                      Social Entrepreneurship  

                    0043 006     ธุรกิจออนไลน์                                                              2(2-0-4) 

                                      Online Business 

                    0043 007     แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                           2(2-0-4) 
                                      Essence of Pitching   
                    0043 008     การเงินส่วนบุคคล                                                         2(2-0-4) 

                                      Personal Finance  

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

                                      Smart Living  

                    0043 010     นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                             2(2-0-4) 
                                      Food and Agricultural Innovation 
    3.1.3.4  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                                             4  หน่วยกิต 
                    0044 001     พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                           2(1-2-3) 
                                      University’s Mission and Community 
                    0044 002     ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                     2(1-2-3) 
                                      Leadership for Change 
                    0044 003     พลเมืองเพ่ือความอยู่ดีมีสุข                                              2(2-0-4) 
                                      Citizenship for Well-Being 
                    0044 004     กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                              2(2-0-4) 
                                      Laws and Everyday Rights 
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                    0044 005     กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                          2(2-0-4) 
                                      Laws for Employees 
                    0044 006     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                                  2(2-0-4) 
                                      The King's Philosophy and Sustainable Development 
                    0044 007     ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                            2(2-0-4) 
                                      Religion and Reasoning for Living 
                    0044 008     ชีวิตและสันติสุข                                                           2(2-0-4) 
                                      Life and Peace 
                    0044 009     สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                      2(1-2-3) 
                                      Meditation for Life Development 
                   0044 010     จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                        2(2-0-4) 
                                      Environmental Volunteers   
    3.1.3.5  กลุ่มวิถีสังคม                                                     4  หน่วยกิต 
                    0045 001     ศิลปะกับชีวิต                                                              2(2-0-4) 
                                      Art Appreciation 
                    0045 002     ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                         2(2-0-4) 
                                      Music and Isan Performing Arts 
                    0045 003     ภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิต                                               2(2-0-4) 
                                      Wisdom for Quality of Life 

                    0045 004     รู้จักอาเซียน                                                                2(2-0-4) 
                                      Introduction to ASEAN 
                    0045 005     มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                 2(2-0-4) 
                                      Humans and Social and Cultural Diversity    
                    0045 006     พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                   2(2-0-4) 
                                      Plural Culture of Mekong Region 
                    0045 007     อีสานทันโลก                                                               2(2-0-4) 
                                      Globalized Isan  
                    0045 008     การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า         2(2-0-4) 
                                      Cultural Management: Cultural Commoditization 
                    0045 009     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                              2(2-0-4) 
                                      Cultural Tourism 
                    0045 010     อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน                            2(2-0-4) 
                                      Food and Beverages from Local Wisdom 
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                    0045 011     ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                   2(2-0-4) 
                                      Wisdom and Innovative Isan Textile 
                    0045 012     พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ ์                          2(1-2-3) 
                                      Siam Amulets: Identification and Conservation  
                    0045 013     คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                            2(2-0-4) 
                                      Eastern Beliefs for Living 
                    0045 014     การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                       2(2-0-4) 
                                      Management of Local Landscape 
 
หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 
   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
    ชั้นปีที่  1  ภาคต้น 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory English 

2 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 

2 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที ่ 1  ภาคปลาย        
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 

2 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 
รวม 8 

 
    ชั้นปีที่  2  ภาคต้น 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

6 

รวม 6 

 
หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 
ตามกลุ่มวิชา 
 
      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม                                                     2(1-2-3) 
               Preparatory English 
               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพ่ือจับใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ 
               Basic English vocabulary, expressions, and sentence structures for daily-life 
communication; listening to basic conversations for main ideas; reading short messages or 
texts for comprehension   
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0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               Communicative English 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ 
ที่พบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหา 
เพ่ือความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 
               Integrated English communication skills by using vocabulary, expressions, and 
grammar frequently found in different social situations; practice of listening and 
responding in various situations; reading for comprehension and writing short messages in 
response to texts 
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         2(1-2-3) 
               English for Humanities and Social Sciences 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Humanities and Social Sciences 
 
0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             2(1-2-3) 
               English for Science and Technology 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Science and Technology 

 
0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     2(1-2-3) 
               English for Health Science 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Health Science 
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0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                       2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 
               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า  
และการเดินทาง 
               Understanding uses of English for career preparation for future careers, such as 
English for job interview, office communication, and travel 
 
0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                                         2(1-2-3) 
               English for Global Media and Entertainment 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์ 
และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคการอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions found in global media and entertainment; 
basic English grammatical and sentence structures; English listening and pronunciation; 
basic techniques of reading for comprehension 
 
0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                                       2(1-2-3) 
               English for Social Media Content Creators 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for social media content creation; English 
for narrative, descriptive and persuasive purposes; English for cross-cultural 
communication   
 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                            2(1-2-3) 
               English for Online Entrepreneurs 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยายสินค้า
และบริการเบื้องต้น การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
               English vocabulary and expressions for basic business communication; basic 
writing for product and service description; basic business email correspondence; English 
for cross-cultural communication  
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0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                                2(1-2-3) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิค
การอ่านเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for various travel situations; basic reading 
techniques for comprehension; English listening and pronunciation for effective 
communication; English for cross-cultural communication 
 
0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ                                               2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น  
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions for academic presentation; English listening 
and pronunciation for effective communication; basic reading techniques for academic text 
comprehension; basic academic writing  
 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ               2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 
               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย การบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชีพอิสระ 
               Approaches in developing specific Thai skills including listening, speaking, 
reading and writing Thai; integration of Thai skills for communicative competence 
enhancement and opportunities in career development in public and private 
organizations; self-employment 
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0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์                               2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบท
สังคมไทย การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าและนวัตกรรม 
ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
               Culture and communicative arts for happiness and pleasure creation in Thai 
social contexts; creativity and language play; applications for value and innovation 
creation in modern and creative business contexts  
 
0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                   2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 
               ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน  
(อักษร  Pinyin)  เส้นพื้นฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ   
การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
               General characteristics of Chinese; Roman alphabets used to transcribe sounds 
of Chinese consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of Chinese alphabets; 
greetings; introducing; counting; time; classroom activity; studying; places in university; 
various parts of body 
 
0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                               2(1-2-3) 
               Korean for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลี 
ขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ 
               Korean vocabulary, expressions, conversations often used in daily life for basic 
communication; learning of culture and prominent traditions 
 
0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Japanese for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  
               Japanese vocabulary, expressions and conversation necessary in daily life; 
learning of culture and relevant traditions 
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0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                            2(1-2-3) 
               Vietnamese for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Vietnamese vocabulary and language use in daily-life communication; learning 
of culture and relevant traditions 
 
0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Khmer for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Khmer vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Myanmar for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
                Myanmar vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                                  2(1-2-3) 
               Laos for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Laos vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               French for Communication 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
               Vocabulary; grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing for 
daily life communication
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 1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                              2(2-0-4) 
               Digital Literacy and Life for Transformation   

              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น 
วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรม 
ตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกัน
แบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมายและ
จริยธรรมในโลกดิจิทัล 
                Computer applications; internet usability; digital security usability; media 
usability; computer and communication device usability; searching; analyzing; evaluating; 
rights and creativity; text processing usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online collaborative work; awareness of 
ethics and self responsibility from communication behavior; digital laws and ethics 
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                                                           2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
               ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล การรักษาอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ   
การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือสื่อสารในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 
               Definition, importance, and concepts of digital citizenship; digital citizenship 
skills; digital citizen identities; privacy management; critical thinking; screen time 
management; cyberbullying management; digital footprints; cybersecurity management; 
digital empathy; information, media, and digital skills and literacies; searching and usage; 
innovation creation; identity and quality of life; technology learning; digital citizens’ use of 
technology as tools for daily life cooperation  
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0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                              2(2-0-4) 
               Digital Office Software Application     
               ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร การจัดการ 
ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
ในส านักงานดิจิทัล  
               Definition and importance of information; data and information in organization; 
information management system; effective use of information technology; digital office 
tools usability 
               
0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                            2(2-0-4) 
               Logical Thinking Based Problem Solving   
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการทดสอบการแก้ไขปัญหา 
               Basic computational thinking; logical reasoning; input; output; Algorithms and 
problem solving; use of package software in problem solving testing  
 
0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                                              2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 

              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ประเภทต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
              Definition of data analytics; importance of data analytics; types of data; basic 
data analytics; data analytical tool usability; data presentation using graphs; data analytics 
evaluation; case studies 
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0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                                    2(2-0-4) 
               Content and Digital Media 
               ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิด 
ในการออกแบบและการสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์ 
และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
               Definition of digital media; types of content and digital media; principles and 
approaches in content design and creation; tools and computer software for content and 
digital media creation; applications of digital media for learning and business; relevant 
laws on content and digital media creation 
 
0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต                                           2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovations for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้มมหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
               Science and innovations for mega trends; smart life development; digital 
lifestyle and technology; renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for life 
development in present and future society 
 
0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                                2(1-2-3) 
               Everyday Engineering 
               ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร พ้ืนฐาน 
ในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน   
การจัดการขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการท างาน 
               Electrical system; communication; use of energy-saving electrical devices; use 
and care of computers; use and maintenance of motorcycles, cars and agricultural 
machinery; fundamentals of construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste management; safety at work 
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2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค                                                                      2(2-0-4) 
               Global Health and Disease Prevention 
                นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร
โลก ปัจจัยความไม่เท่าเทียมด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ผลกระทบของภาวะที่มีทรัพยากรของโลกจ ากัดต่อภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ในการป้องกัน การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
และวิศวกรรมมาท างานร่วมกันเพื่อประชากรโลกตามบริบทของสังคม 
               Definition, scope and meaning of global health; risk and problems of 
international populations; inequality in social and economic behavior; medical and public 
health system; effects of natural resource limitations; borderless globe; disease epidemics 
from national to international levels; digital-age lifestyle diseases; disease prevention 
innovations and technology; health promotion in areas of public health; context-specific 
collaborations of medicine, health science, and engineering for global population health 
 
0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                                     2(2-0-4) 
               Health Awareness 
               แนวคิด  ความหมายและความส าคัญของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ  
การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
วิจารณญาณในการตัดสินใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก   
               Concepts, definition and importance of health literacy in health management, 
health promotion and illness prevention; sex education; first aid care and basic 
resuscitation; self care in alcohol, cigarette and tobacco consumption; perception of 
health information; judgment in decision making regarding health; alternative medicine   
               



  32 

0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                      2(2-0-4) 
               Holistic Health Promotion  
               แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัยและการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกาย 
และการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิตและการจัดการ
ปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัว 
และการวางแผนครอบครัว กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ไทยและสากลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกันสุขภาพ
ในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย 
               Concepts of holistic health promotion; hygienic and disease prevention; basic 
health care and disease prevention in different age groups; basic mental health evaluation 
and management; relationships, love, preparation for family establishment and family 
planning; laws involving sexual abuse; health care under the principles of Thai traditional 
medicine; sufficient economy and Thai’s life style; health insurance rights in Thailand and 
patient’s rights 
 
0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                             2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
               Physical and mental changes at different stages of life; illnesses; food; 
activities; physical and mental health care, and first aid care for people of different age 
groups  
 
0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม                               2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยม การควบคุมอาหาร 
เพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตร์เบื้องต้น 
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม การวางแผน 
และการประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬา
เพ่ือสุขภาพและความงาม 
               Nutrition; food selection; popular food; dietary control for weight loss; 
principles and importance of health and physical fitness; doing exercise and playing sports 
for health and beauty; exercise planning and evaluation; promoting positive attitudes 
towards doing exercise and playing sports for health and beauty



  33 

0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                  2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาอาการและโรคทั่วไป 
ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน 
กระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 
               General principles of drug use; use of pharmaceutical and health products in 
treatment of symptoms and common diseases; facts on popular dietary supplements, 
cosmetics and other health products; choosing drugs and health products with discretion 
 
0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน                                               2(2-0-4) 
               Inter-professional Learning for Community Health 
               แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้าน
และปรับภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว์สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย 
การเข้าชุมชน ยาและสมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจัดท าสื่อและ
จริยธรรมในการจัดท าสื่อ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
               Concepts of inter-professional education; principles of family medicine; house 
design and landscape development; environmental management for communities; one 
health; transmitted diseases from animals to humans; communicating with patients; 
community visits; local medicine and herbs; holistic community health promotion 
planning; media creation and ethics in media creation; safety in use of household 
appliances  
 
0042 008  ทักษะชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี  21  ทักษะการคิด 
และการตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์   
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัว 
ด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  
               Definition, importance, and components of the 21st century life skills; thinking 
and decision making skills; creativity; positive thinking; critical thinking; emotional quotient; 
life skill development for interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 
positioning oneself in a romantic relationship; spouse selection; resilience quotient; facing 
and coping with disappointments; constructive life problem-solving abilities
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0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม                                                    2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ   
การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
และความส าเร็จในอาชีพ รวมถึงมารยาททางสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ งานสังสรรค์
และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
               Concepts and importance of personality; factors influencing personality; 
personality improvement for enhancing positive image; other skills for self-development 
and career success including general social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective interpersonal relations 
 
0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                               2(2-0-4) 
               Disaster Survivor 
               ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรณีภัยธรรมชาติ  
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัย 
จากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล 
               Knowledge of disasters; impacts of disasters on health and environment; global 
warming; climate change; preparing for floods, storms, fires, man-made disasters, traffic 
accidents, electrical short circuit, toxins and riots 
 
0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                            2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก  
การร่วมรับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะ 
ของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               Situations, causes and effects of environmental problems at the community 
and global levels; collective responsibility for pollution management; sustainable 
solutions to environmental problems; environmental-friendly lifestyles and communities    
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0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
               การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม  
และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
               Gardening and arrangements of rooms, doors, windows, furniture, lighting, 
colors, aperture for ventilation and temperature for ergonomics; life quality enhancement 
 
0042 013  กัญชาวิทยา                                                                                 2(2-0-4) 
               Cannabis Science 
               ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่เก่ียวข้อง สายพันธุ์กัญชา   
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวิเคราะห์
องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคนนาบินอยด์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้
กัญชาทางการแพทย์ นวัตกรรมกัญชา  
               History and knowledge of cannabis; relevant laws; cannabis strains; cannabis 
propagation, breeding, planning and care; extraction of cannabinoid oil; phytochemical 
qualitative and quantitative analysis of cannabis related compound and contaminant; 
applications in cannabinoid medicine; cannabis innovation 
 
0042 014  สัตว์เลี้ยงกบัชีวิต                                                                           2(2-0-4) 
               Pets and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ ชนิดและการจ าแนกสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร   
การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจัดสวัสดิภาพสัตว์  
โรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญในสัตว์เลี้ยง การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  
               Benefits of companion animal and livestock; classification of companion animal 
and livestock; pet and livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 
management of companion animal and livestock; health care; animal welfare; important 
zoonosis, vaccine and prevention for companion animal and livestock 
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3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน      
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                                                        2(2-0-4) 
               Design Thinking  
               กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหา 

ขนาดใหญ่ การน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา  

การน าแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  

               Conceptualization, applications, and understanding of problems; design; large-
scale problem-solving; using creativity and different perspectives to construct problem-
solving methods; method testing and redefining; developing innovations to address users’ 
needs and problematic situations; user experience design  
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                           2(2-0-4) 

               Creativity and Innovation Management  

               ตัวแบบจ าลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลค่านวัตกรรม 
การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ  
               A study of models and methods of creativity and creativity management 
through which the creative process can be encouraged and increased for enhanced 
organizational effectiveness using sound management techniques 
 

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                                    2(2-0-4) 

               Smart Investment 

               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหาร 
ความเสี่ยงในการลงทุน หลักการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือสร้างความม่ังคั่งสูงสุด การประเมินผลตอบแทน 
การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
               Business data; types of investment; finance theories related to investment; risk 
management; analysis of investment for cost effectiveness; evaluating rate of return; 
presenting business data; data analysis for decision making
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0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                     2(2-0-4) 

               Young Entrepreneurs 

               นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระบวนการประเมินแนวความคิด 
แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่ โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
               Innovation and creativity; creative economy; idea evaluation process; trends; 
startups; business opportunities; translating ideas to products and services; writing 
business plans; analyzing business possibilities   
 
0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                                                                   2(2-0-4) 
               Social Entrepreneurship  

               บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการ 
ทางสังคม หลักการในการท าธุรกิจเพ่ือสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคมโดยเน้นผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรส่วนบุคคล การคิดค้นวิธีคิด
ใหม ่ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีข้ึน 
               Entrepreneurship and social problems; adding value to social entrepreneurship; 
principles of social entrepreneurship; business process management for social change and 
social capital construction with priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim to further develop the 
community  
 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                                                               2(2-0-4) 

               Online Business 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์
เนื้อหาการขาย รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าและธุรกิจ
ออนไลน์ 
               Introduction to business and online business; business opportunities; sales 

content creation; revenue generation models; marketing; auction; trading and online 

business laws and ethics 
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0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                                            2(2-0-4) 

               Essence of Pitching 
               การน าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การน าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบต่าง ๆ  
ในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ การเจรจา
ต่อรอง การโน้มน้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
               Pitching business ideas to attract interested customers or investors; showcasing 
a company’s capabilities and expertise; types of communication; written and spoken 
communication; communication techniques for entrepreneurs; negotiations; persuasion; 
successful communication skills; personality development 
 
0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                                                          2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจัดท างบประมาณ
การเงินส่วนบุคคล การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์ ภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; systematic financial planning; personal 
budgeting; personal financial planning; insurance; savings; property and securities 
investment; personal income tax; asset and liability management; financial planning for 
retirement 
 
0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                                     2(2-0-4) 

               Smart Living  

               การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด ารงชีวิตอัจฉริยะ มาตรฐานการสื่อสาร 
และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Application of information and communication technology in smart living; 
smart living infrastructure and platforms; standards of communication and networking 
system; internet of things; privacy and data security; case studies of the application of 
information and communication technology in smart living         
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0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                               2(2-0-4) 
               Food and Agricultural Innovation 
               ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรม 
เพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 
               Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society 
and future changes; safe food production; smart farming for food production from plants 
and animals; current trends in food product development; technologies in food 
processing and preservation; innovation in food packaging; food labeling; Good 
Manufacturing Practice (GMP), biotechnology innovation in food production 

 

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                            2(1-2-3) 
               University’s Mission and Community 
               ความหมายและความส าคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัย 
ในการรับใช้ชุมชน การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการเรียนรู้
บนฐานของสังคมและชุมชนผ่านการบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้าง
จิตสาธารณะ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
               Definition and importance of the University’s mission; roles of the University in 
serving communities; collaborations with communities and stakeholders; community-
based learning with the integration of diverse disciplines to strengthen communities; 
development of public-mindedness; applications of knowledge for community service in 
accordance with Mahasarakham University’s philosophy and identity 
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0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                                      2(1-2-3) 
               Leadership for Change 
               ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  
เทคนิคในการเป็นผู้น า การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา 
และการตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
               Leadership; leaders in the disruption era; the characteristics and roles of 
leadership for change; the roles of team leader; building an effective team; personality; 
leadership techniques; creating team pride and building team spirit; conflict management; 
team-based problem-solving and decision-making  
 
0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                               2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being  
               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริม 
ให้เกิดการตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก มุ่งสร้าง 
ให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเป็นพลเมืองเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดี 
มีสุข ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; characteristics of citizenship; promoting 
an awareness of current issues at the local and national levels; promoting public-
mindedness; understanding of plural culture and society; citizenship with an orientation 
towards well-being; capabilities in seeking peaceful solutions to problems  
 
0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                                               2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ  
อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การเรียกร้อง
สิทธิกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ   
สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 
               General knowledge of laws; legal proceedings related to exercising 
constitutional rights and freedom; justice; rights in criminal proceedings; rights in civil 
proceedings; rights in administrative proceedings; claiming rights in an effort to denounce 
injustice and denied compensation; consumer’s rights; disability rights; rights of accident 
victims; human rights 
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0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                            2(2-0-4) 
               Laws for Employees 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
แรงงานและประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 
                General knowledge of laws and law enforcement; laws related to daily life; 
relevant laws for employment such as laws related to civil servants, labor and social 
security laws, business laws, tax laws, information technology laws, and intellectual 
property laws 
 
0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน                                                   2(2-0-4) 
               The King's Philosophy and Sustainable Development 
               พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม ่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
               Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great; the King’s 
philosophy; His Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the sufficiency 
economy; New Theory Agriculture; sustainable development goals; application of the 
King’s philosophy in sustainable development 
 
0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผล
และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน
ในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
               Definition and development of beliefs and religions; religions and daily life; 
reasoning and analyzing religious and belief diversity; understanding of self and others to 
foster peaceful coexistence  
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0044 008  ชีวิตและสันติสุข                                                                            2(2-0-4) 
               Life and Peace 
               สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
ผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน 
มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
               Human brain and human learning; physical, mental and cognitive 
development; the understanding of self and others through contemplative education and 
dialogue; transformative learning ; being able to set life goals; practicing holistic thinking 
for peaceful coexistence 
 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                                                                      2(1-2-3) 
               Meditation for Life Development 
               ความระลึกได้ (สติ) ท าใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิ 
ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมีสติ  
สมาธิกับสันติสุขโลก 
               Mindfulness; concentration; the meaning of mind power; the benefits of 
meditation in daily life; the relationship of mindfulness, concentration and wisdom; 
emotional management; mindful listening; meditation and world peace     
 
0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                                        2(2-0-4) 
               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เข้าใจในหลักของการท างาน 
ด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท างานจิตอาสาร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจิตอาสา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
               Principles, concepts, theories of environmental volunteerism; understanding 
the principles of environmental volunteerism; creating concepts and processes for 
environmental volunteerism in the community; service activities, volunteerism; 
volunteering with the community; promoting environmental volunteerism  
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5.  กลุ่มวิถีสังคม   
0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                                                               2(2-0-4) 
               Art Appreciation 
               สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
               Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and Performing Arts; skills and process of 
Fine and Applied Arts creation and innovation in the 21st century; integrating learning with 
the application of Thai and foreign cultures to achieve sustainable development of quality 
of life and social quality 
 
0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                          2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดงภาคต่าง ๆ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ
ความเป็นมา พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน วัฒนธรรมการแต่งกาย ประวัติ
ของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  
               Introduction to regional music and performing art; definition, importance, 
background, development and types of music and Isan performing arts; culture of 
clothing; biography of most outstanding artists; commercialization of entertainment 
business  
 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                          2(2-0-4) 

               Wisdom for Quality of Life 
               ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน  
               Definition, condition and types of wisdom; wisdom and its relationships with 
beliefs, culture and Isan traditions; environment and natural resources in the community; 
application of knowledge of science and technology embedded in local wisdom in daily 
life  
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0045 004  รู้จักอาเซียน                                                                                 2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
               ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง  
               Basic information of ASEAN; the social, economic, political and cultural 
characteristics of ASEAN member countries; commonalities and differences 
 
0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                                   2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออก 
และตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัว 
และการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Social and cultural diversity; important characteristics of Eastern and Western 
cultures; humans and values and beauty in the midst of cultural diversity; human 
adaptation and existence under the constant social and cultural change 
 
0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                                    2(2-0-4) 
               Plural Culture of Mekong Region 
               ภูมิหลัง ความสัมพันธ์  ชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานในมิติสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคิด อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 
               Background, relationship, ethnicity; settlements in relation to geography; 
wisdom; art and culture; autobiography of local dignitaries; thought processes;  
co-identities among Mekong countries; regional development for cultural heritage; tourism 
business development 
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0045 007  อีสานทันโลก                                                                                2(2-0-4) 
               Globalized Isan  
               อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม  
การปรับประยุกตจ์ากอีสานคลาสสิกสู่อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น  
               Isan in a globalized context; sociocultural groups; local wisdom; livelihood and cultural 
capital; a transition from classical to modern Isan; resource allocation; creative economy; cultural 
products and healthy Isan 
 
0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า                          2(2-0-4) 
               Cultural Management: Cultural Commoditization 
               ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุน 
ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
               Cultural diversity and beliefs; management of cultural capital to create value 
 
0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                               2(2-0-4) 
               Cultural Tourism 
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว  
               Definition, importance, elements, and types of cultural tourism; tourist attractions and 
organizations involved in cultural tourism; cultural and tourism management 
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0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน                                             2(2-0-4) 

               Food and Beverages from Local Wisdom 

               ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยา 
ในการผลิต ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน 
ทีเ่หมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               History, importance and wisdom of food and local beverages; process and hygiene in the 
production; benefits and nutrients; innovation and appropriate packaging of local food and beverages 
for value addition 
 

0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                                     2(2-0-4) 
               Wisdom and Innovative Isan Textile 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสาน นวัตกรรมและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพ่ือสร้างมูลค่า 
               Introduction to regional textiles; history, background and wisdom of Isan textile; innovation 
and Isan textile product development for value creation 
 
0045 012  พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ์                                             2(1-2-3) 
               Siam Amulets: Identification and Conservation  
               หลักการ ความหมาย  ประวัติ พัฒนาการและประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิค 
การอนุรักษ์ กรรมวิธีการสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง  การพิสูจน์หลักฐานและความจริงด้วย 
หลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พระเครื่องสยาม กรณีศึกษา 
การอนุรักษ์และท านุบ ารุงพระเครื่องในประเทศไทย 
               Principles, definition, history, development, and types of Thai Buddha amulets; 
preservation techniques; production methods; materials used to make amulets; amulet identifications 
and confirmation by using scientific methods, marketing and businesses related to Thai amulets; case 
studies of Thai amulet conservation and preservation 
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0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                             2(2-0-4) 
               Eastern Beliefs for Living 
               ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตาม 
หลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทางและการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของบ้าน 
และท่ีท างานโดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิด 
การออกแบบในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ 
               The origin and logic of the Eastern beliefs for living and trading; feng shui based on 
strategic locations; building orientation and location selection; space design for different areas of the 
house and workplace by considering good and bad power and the mixed methods; applications of 
design principles in daily life and work 
 
0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                                        2(2-0-4) 
               Management of Local Landscape 
               แนวคิดและภูมิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน  
และท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               Concept and wisdom; management of environment, residential and community 
landscapes for value addition 
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   3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
    รหัสวิชา 
    รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาทั่วไปโดยก าหนดเป็นหมายเลข  00 
    เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 - 45 
           41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
           43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
           44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
           45  คือ  กลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 
    เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา ตั้งแต่หมายเลข  001 - 999  
  ค าอธิบายหน่วยกิต - ชั่วโมง  ประจ าวิชา    
    ......( 1 - 2 - 3 ) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวเลขหน้าวงเล็บ      หมายถึง  จ านวนหน่วยกติ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1  หมายถึง  บรรยาย  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2  หมายถึง  ปฏิบัติการ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง  
  3.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์จ้างตามภารกิจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ สอนสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพท่ีดีและการปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ โดยยกตัวอย่างประกอบ 

การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมของ
รายวิชา 
และหมวดวิชา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active 
learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ผ่านการท าโครงการ  (Project - based learning) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based 
learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการ
เรียนรู้  (Learning reflection) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - 

based learning) 

การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมของ
รายวิชา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (2)  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
   (3)  มีจริยธรรม  ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
   (2)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
   (3)  เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   (2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
   (3)  ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
   (2)  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (4)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
   (6)  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   (7)  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - based 
learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
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  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1)  ประเมินจากการทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
   (2)  มีความคิดสร้างสรรค์   
   (3)  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้  
   (4)  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   (5)  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - based 
learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem- based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
   (5)  จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - based learning) 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ประเมินจากทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานการแก้ปัญหา 
   (4)  สังเกตจากพฤติกรรมการอภิปราย 
   (5)  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   (2)  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (3)  มีภาวะผู้น า 
   (4)  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
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  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
   (2)  จัดกิจกรรมโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
   (2)  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้น า 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (3)  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project – based 
learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
   (5)  จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (2)  ประเมินจากพฤติกรรมการด าเนินงานและผลการด าเนินโครงการ 
    (3)  ประเมินจากการทดสอบ 
    (4)  ประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   1. คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
    1.2   มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
    1.3  มีจริยธรรม ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.  ความรู้ 
    2.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
    2.2  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.4  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.5  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
    2.6  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    2.7  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   3.  ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ทักษะการคิดอย่างมเีหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
    3.2  มีความคิดสร้างสรรค์   
    3.3  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
    3.4  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    3.5  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    4.2  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.3  มีภาวะผู้น า 
    4.4  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
   5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5.3  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

      ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง      
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

                      

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม 
               ความพร้อม 
               Preparatory  English 

                      

0041 002  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               English 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 003  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านมนุษยศาสตร ์
               และสังคมศาสตร ์
               English for Humanities 
               and Social Sciences 

                      

0041 004  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลย ี
               English for  Science 
               and  Technology 

                      

0041 005  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านวิทยาศาสตร ์
               สุขภาพ 
               English for  
               Health Science 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 006  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               English for Career 
               Preparation 

                      

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               สื่อและความบันเทิงสากล 
               English for Global  
               Media and  
               Entertainment 

                      

0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
               สื่อสังคม 
               English for Social  
               Media Content  
               Creators 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้ประกอบการออนไลน์ 
               English for Online  
               Entrepreneurs 

                      

0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               นักเดินทางรอบโลก 
               English for World 
               Travelers 

                      

0041 011  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการน าเสนอ 
               เชิงวิชาการ 
               English for Academic  
               Presentation    
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               Integrated Thai for  
               Career Preparation 

                      

0041 013  ภาษาไทยประยุกต ์
               เพื่อความสุขและความคิด 
               สร้างสรรค ์
               Applied Thai for  
               Happiness and  
               Creativity 

                      

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
               Chinese for 
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 015  ภาษาเกาหลี 
               เพื่อการสื่อสาร 
              Korean for  
               Communication 

                      

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 
               Japanese for  
               Communication 

                      

0041 017  ภาษาเวียดนาม 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Vietnamese for  
               Communication 

                      

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
               Khmer for  
               Communication 

                      

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
               Myanmar for  
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
               Laos for  
               Communication 

                      

0041 021  ภาษาฝรั่งเศส 
               เพื่อการสื่อสาร 
               French for  
               Communication 

                      

1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทลั 
               เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and  
               Life for  
               Transformation 

                      

0041 023  พลเมืองดิจิทัล 
               Digital Citizens 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ 
               ส านักงานดิจิทัล 
               Digital Office Software  
               Application 

                      

0041 025  การคิดแก้ปัญหา 
               แบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
               Logical Thinking Based 
               Problem Solving   

                      

0041 026  การวิเคราะห์และ 
               การน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น 
               Basic Data  Analytics 
               and  Presentation 

                      

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจทิัล 
               Content and  
               Digital Media 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 028  วิทยาศาสตร์สมยัใหม ่
               และนวัตกรรมเพื่อชีวิต 
               Modern Science and  
               Innovations for Life 

                      

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน 
               Everyday Engineering 

                      

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                       

0042 001  ประชากรโลก ไรโ้รค 
               Global Health and  
               Disease Prevention 

                      

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ 

               Health Awareness 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 003  การดูแลและ 
               การสร้างเสริมสุขภาพ 
               แบบองค์รวม 
               Holistic Health  
               Promotion 

                      

0042 004  การดูแลสุขภาพ 
               แต่ละช่วงวัย 
               Health Care for  
               Different Age Groups 

                      

0042 005  อาหารและ 
               การออกก าลังกาย 
               เพื่อสุขภาพและความงาม 
               Food and  
               Exercise for Health  
               and Beauty 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 006  ฉลาดบริโภคยา 
               และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
               Consumption of  
               Pharmaceutical and  
               Health Products 

                      

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ 
               เพื่อสุขภาพชุมชน 
               Inter-professional  
               Learning for  
               Community Health 

                      

0042 008  ทักษะชีวิต   
               Life Skills 

                      

0042 009  บุคลิกภาพ 
               เพื่อความสัมพันธ์ในสังคม 
               Personality for  
               Socialization   
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัต ิ
               Disaster Survivor 

                      

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
               Environmental- 
               Friendly Lifestyle 

                      

0042 012  การจัดที่อยู่อาศัย 
               เพื่อเสริมสร้าง 
               คุณภาพชีวิต 
               Home Arrangements  
               for Life Quality  
               Enhancement 

                      

0042 013  กัญชาวิทยา 
               Cannabis Science 

                      

0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต 
               Pets and Life 
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 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                         

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

                      

0043 002  การจัดการความคิด 
               สร้างสรรค์และนวตักรรม 
               Creativity and  
               Innovation  
               Management 

                      

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด 
               Smart Investment 

                      

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
               Young Entrepreneurs 

                      

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม 
               Social  

               Entrepreneurship  
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์ 
               Online Business 

                      

0043 007  แก่นการน าเสนออย่าง 
               ตรงเป้า 
               Essence of Pitching   

                      

0043 008  การเงินส่วนบุคคล 
               Personal Finance 

                      

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Smart Living 

                      

0043 010  นวัตกรรมเกษตร 
               และอาหาร 
               Food and  
               Agricultural  
               Innovation 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                         

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัย 
               กับชุมชน 
               University’s Mission  
               and Community 

                      

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
               Leadership for  
               Change 

                      

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดี 
               มีสุข 
               Citizenship  for Well- 
               Being 

                      

0044 004  กฎหมายและการใช้สทิธิ 
               ในชีวิตประจ าวัน 
               Laws and Everyday  
               Rights 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 005  กฎหมายในการประกอบ 
               อาชีพ 
               Laws for  Employees 

                      

0044 006  ศาสตร์พระราชา 
               กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
               The King's  
               Philosophy and  
               Sustainable  
               Development 

                      

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล 
               เพื่อการด ารงชีวิต 
               Religion and  
               Reasoning for Living 

                      

0044 008  ชีวิตและสันติสุข 
               Life and Peace 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
               Meditation for Life  
               Development 

                      

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
               Environmental  
               Volunteers   

                      

5.  กลุ่มวิถีสังคม                         

0045 001  ศิลปะกับชีวิต 
               Art Appreciation 

                      

0045 002  ดนตรีและศลิปะการแสดง 
               อีสาน 
               Music and Isan  
               Performing Arts 
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รายวชิา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 
               Wisdom for Quality  
                of Life 

                      

0045 004  รู้จักอาเซียน 
               Introduction to  
               ASEAN 

                      

0045 005  มนุษย์กับ 
               ความหลากหลาย 
               ทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Humans and Social  
               and Cultural Diversity 

                      

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
               Plural Culture of  
               Mekong Region 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 007  อีสานทันโลก 
              Globalized Isan 

                      

0045 008  การบริหารจัดการ 
               วัฒนธรรม: การแปร 
               วัฒนธรรมเป็นสินค้า 
               Cultural Management:  
               Cultural  
               Commoditization 

                      

0045 009  การท่องเที่ยว 
               เชิงวัฒนธรรม 
               Cultural Tourism 

                      

0045 010  อาหารและเครื่องดืม่ 
               จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
               Food and Beverages  
               from Local Wisdom 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวตักรรม 
               ผ้าทออีสาน 
               Wisdom and  
               Innovative Isan Textile 

                      

0045 012  พระเครื่องสยาม   
               การวิเคราะห์และอนุรักษ์ 
               Siam Amulets:  
               Identification and  
               Conservation 

                      

0045 013  คติความเช่ือตะวันออก 
               ส าหรับการอยู่อาศัย 
               Eastern Beliefs for  
               Living 

                      

0045 014  การบริหารจัดการภูมทิัศน์ 
               ท้องถิ่น 
               Management of Local  
               Landscape 
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4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

เรียนจบในแต่ละชั้นปี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 
ปีที่ 1 1.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

2.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
3.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์   
4.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
5.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
6.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
8.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ปีที่ 2 1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  
2.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
4.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
5.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
6.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
7.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
8.  สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557  ข้อ  30.1  (เอกสารแนบ  ก)  และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
พ.ศ.  2560  (เอกสารแนบ ค)   
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน  
การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560  ข้อ  5 (2)  โดยให้ใช้
ระดับข้ัน ค่าระดับขั้น และระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้    

ระดับข้ัน  ความหมาย                    ค่าระดับขั้น        ระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0   80 - 100 
 B+   ดีมาก (Very Good)   3.5   75 - 79 
 B   ดี (Good)      3.0   70 - 74  
 C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5   65 - 69  
 C   พอใช้ (Fair)     2.0   60 - 64  
 D+   อ่อน (Poor)     1.5   55 - 59  
 D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.0   50 - 54  
 F   ตก (Failed)     0.0    0 - 49    

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ดังนี้ 
   2.1  การประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาถึงความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   2.2  การให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนิสิต 
   2.3  ตรวจสอบจากรายงานรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.5) 
3.  เกณฑ์การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
  นิสิตระดบัปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิตตามโครงสร้าง
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและโครงสร้างหลักสูตร 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  ส านักศึกษาท่ัวไปจัดให้มีระบบและกลไกในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาอาจารย์ผู้สอน 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนของส านักงานการอุดมศึกษาและประกาศคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ก่อนจะน าอาจารย์ผู้สอนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ  
เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning)  
การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project – based learning)  
การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning)  การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection)  การจัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation -based 
learning)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติและการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งการสอดแทรกหรือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สร้างนิสิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
   อาจารย์ที่สมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่และผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามประกาศของส านักศึกษาท่ัวไป 
ต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning)  การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project – based learning)  การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning)  การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection)  
การจัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - based learning)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การจัด 
การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ และการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป  
รวมทั้งการสอดแทรกหรือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
และหากอาจารย์ใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป  
อาจารย์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ตามท่ีส านักศึกษาทั่วไปก าหนด เมื่อผ่าน 
การฝึกอบรมฯ แล้ว จึงจะได้รับการประกาศให้เป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
   อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องปฏิบัติตามระบบและกลไกของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  (TQF : HEd)  มีการวางแผนการสอน  (มคอ.3)  การรายงานผลการสอน  (มคอ.5)  ฯลฯ   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมอาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาเดียวกัน และมีการถอดบทเรียนการจัด 
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การเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้วน าไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
ในปีการศึกษาถัดไป  
   ส านักศึกษาท่ัวไปมีการก าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุน 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตหนังสือ ต ารา รวมทั้งสื่อสร้างสรรค์อ่ืน ๆ โดยเน้น
กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/คณะ ส่งเสริมให้มี 
การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นระบบ  
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   จัดอบรมและประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  ส านักศึกษาท่ัวไปก ากับมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักศึกษาทั่วไปด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนรว่มกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558  
2.  บัณฑิต  
  ส านักศึกษาท่ัวไปมีการติดตามคุณภาพของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสร้างครบ  30  หน่วยกิต  ทั้งนีพิ้จารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง  5  ด้าน  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีน่ิสิตสังกัดเป็นผู้ประเมิน  และด าเนินการ
ประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
3.  นิสิต 
  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ส านักศึกษาท่ัวไป 
ไดม้ีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  อาจารยผ์ู้สอน 

  4.1  การรับอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   มีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นอาจารย์ทีส่ังกัดคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงอาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558   
และตามประกาศส านักศึกษาทั่วไป เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.  2563  และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า
ส านักศึกษาท่ัวไป  ทั้งนี้ส านักศึกษาทั่วไปมีการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)    
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  4.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   ส านักศึกษาท่ัวไป อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การติดตามและทบทวนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีการด าเนินการทบทวนเนื้อหารายวิชา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และส านักศึกษาท่ัวไปได้มีการติดตามข้อมูลที่แสดงผล 
ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ได้แก่ ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
ทั้งนีมี้การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
   ส านักศึกษาท่ัวไปใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ.  2561 
เป็นแนวทางในออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มคีวามทันสมัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานิสิต 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี ้
    1.  การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง  
และมีความเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  
    2.  การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  
โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  
    3.  การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างสันติสุขกล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิด  
ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก 
  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ส านักศึกษาท่ัวไปมีระบบและกลไกในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558   

และตามประกาศส านักศึกษาทั่วไป เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.  2563  ส านักศึกษาท่ัวไปได้มีการพิจารณาอาจารย์ 
ที่สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยคณะกรรมการประจ าส านักศึกษาท่ัวไป  เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน  ทั้งนี้ส านักศึกษาท่ัวไปจะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกภาคการศึกษาและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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    1.  ส านักศึกษาทั่วไปประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน  
    2.  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละ 
กลุ่มเรียน   
    3.  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน 
การเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค ก าหนดเวลาการพัฒนาของรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ. 3)   
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน 
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
    4.  มีการมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายวิชาการและประเมินผลออกหนังสือเพ่ือติดตามรายงาน 
แผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ. 3)  ตามก าหนดเวลา และเก็บรวบรวมรายละเอียด 
ของรายวิชา  (มคอ. 3)  ให้ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  5.3  การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต   
   ส านักศึกษาท่ัวไปมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  5  ด้าน 
ทั้งนีอ้าจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชาและจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยพิจารณาใช้เครื่องมือวัดผลในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้เหมาะสม ทั้งนี้ส านักศึกษาทั่วไปมีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 
   1.  ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา   
(มคอ.5)  หลังจากการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษา  และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักศึกษาทั่วไป   
   2.  ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  25   
ของรายวิชาที่เปิดสอน  โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
  6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   6.1.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงใหเปนไปตามความตองการของ 
ส านักศึกษาท่ัวไปและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   6.1.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน มีกระบวนการเพ่ิมทักษะความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1)  แนะน าถ่ายทอดการปฏิบัติงาน 
    2)  ปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
    3)  ให้เข้าประชุม/อบรม ในทักษะที่เก่ียวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ 
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  6.2  การบริหารงบประมาณ 
   ส านักศึกษาท่ัวไปจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
  6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   ส านักศึกษาท่ัวไปมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี 
ส านักวิทยบริการที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้
ส านักศึกษาท่ัวไปมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
   6.3.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
    สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   
     1)  อาคารราชนครินทร์   
     2)  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
     3)  อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
     4)  อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
     5)  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 
ในอนาคต 

หมายเหตุ 

สถานที ่
1 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  105  คน 4 5  
2 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  115  คน 2 -  
3 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  120  คน 5 5  
4 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  140  คน 4 -  
5 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  200  คน 11 -  
6 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  250  คน 5 5  
7 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  302  คน 1 -  
8 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  310  คน 1 -  
9 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  344  คน 6 -  
10 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  387  คน 1 -  
11 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  391  คน 1 -  
12 ห้องเรียนรวม ขนาดความจุ  410  คน 2 -  

อุปกรณ์ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 467 50  
2 เครื่องฉายแผ่นทึบ 50 20  
3 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 70 10  
4 เครื่องพิมพ์ 23 5  
5 เครื่องถ่ายส าเนา 5 -  

 
  6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์ 
และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอน 
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ส านักวิทยบริการ 
จัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต าราหรือวารสารเฉพาะทาง  
และส านักศึกษาทั่วไปจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย  
โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย เป็นต้น 
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  6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการและ 
จากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องกิจกรรม ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนทั้งใน
และนอกห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดหา บ ารุงรักษา  
เครื่องคอมพิวเตอร์  
ตลอดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องปฏิบัติการและ
ห้องเรียน ให้มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดให้มีพ้ืนที่ที่นิสิตสามารถใช้
ระบบเครือข่ายไร้สาย หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
3. จัดให้มีพ้ืนที่ที่นิสิตสามารถใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการใช้ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
และปฏิบัติการ 
- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ต่อนิสิต 
- สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ต่อชั่วโมงการใช้งาน 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการให้บริการระบบเครือข่าย 
ไร้สาย 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยกองทะเบียนและประเมินผล
แล้วน าผลการประเมินแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
    (1)  การประเมินการสอนโดยนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยกองทะเบียนและประเมินผล 

    (2)  การประเมินการสอนของอาจารย์ถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิตและ 
ผลการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2.  การประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม 
  การประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
   - นิสิตที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  3.1  คณะกรรมการประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท าการประเมินหลังจากใช้ครบวงรอบและเสนอ 
ผลการประเมนิ 
  3.2  น าประเด็นจากผลการประเมินเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.3  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศึกษาทั่วไปเพ่ือปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.4  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ  ก 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน 
  และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2546   
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
  ความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2550   
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต  ส าหรับนิสิต 
  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ.  2553 
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เอกสารแนบ  ข 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558 
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เอกสารแนบ  ค  
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไข 
  ผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.  2560   
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เอกสารแนบ  ง  
รายละเอียดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)  และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)   
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1.  เหตุผลของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)  ซึ่งเดิมใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  นี้ก าหนดใช้
กับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไขดังนี้ 
  1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2558)  เป็นหลักสูตรปรับปรุงเดิมที่เริ่มใช้ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา  2558  และปัจจุบันได้ครบก าหนดเวลาปรับปรุง 
  1.2  เพ่ือปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2558 
  1.3.  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง รายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ `21 
  1.4  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี พ.ศ.  2561  ดังนี้ 

1)  การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง และมีความเป็น
ผู้น าเพ่ือสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  

2)  การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  
โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  

3)  การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างสันติสุขกล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ 
ผิด ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก 
  1.5  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียน 
มีส่วนร่วม โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น าพาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ประเทศชาติ  
และนานาชาติได้ 
  1.6  ปรับหมวดวิชาให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต โดยให้ 
ทุกคณะวิชามีส่วนร่วมในการสร้างรายวิชาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ
ในสายอาชีพที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร/คณะ  
  1.7  ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2.  สาระในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1  โครงสร้างของหมวดวิชามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
  2.2  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
  2.3  เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชือ่รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
  2.4  มีการเพ่ิมจ านวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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  2.5  มีการปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.  ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมและปีการศึกษาที่ก าหนดใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุงใหม่ 
  3.1  ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิม ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558 
  3.2  ปีการศึกษาท่ีก าหนดใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงใหม่ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2563 
4.  การเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมและหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ 
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
    เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) 
และโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  ปรากฏดังนี้ 
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.  กลุ่มภาษา 
1.1  ภาษาอังกฤษ 
1.2  ภาษาไทย 

และภาษาอ่ืน ๆ 

 
6 
4 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 
   1.2  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
4   
2   

2.  กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

6 
 

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม    

4   

3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

6 3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์ 

4   

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์  
สุขภาพและนันทนาการ 

4 4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   4   

5.  กลุ่มสหศาสตร์ 2 5.  กลุ่มวิถีสังคม  4   
6.  กลุ่มวิชาเลือก
เพ่ิมเติม 

ไม่น้อยกว่า  2 *เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
จากกลุ่มวิชาที่  1 - 5 

8 

รวม ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

*หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
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5.  เปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

1.  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและส านึก 
ในความเป็นไทย 
     2.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติ 
     3.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม  
     4.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     5.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการคิดแบบองค์รวม 
     6.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
     7.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1.  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ 
คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ   
     2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม    
     3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ   
     4.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
ส านึกสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
     5.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน  
รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

ปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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     8.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม  
     9.  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

  

2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
มีกลุ่มวิชา  6  กลุ่ม  คือ   
     1.  กลุ่มภาษา  
       1.1  ภาษาอังกฤษ 
       1.2  ภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ 
     2.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
     4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ   
     5.  กลุ่มสหศาสตร์ 
     6.  กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม 

2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
มีกลุ่มวิชา  5  กลุ่ม  คือ   
     1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      1.1  ภาษาและการสื่อสาร 
      1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
     4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
     5.  กลุ่มวิถีสังคม 

เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม 
6  กลุ่มวิชาเป็น   
5  กลุ่มวิชาและปรับชื่อ
กลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

3.  ระบบรหัสวิชา 
รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
  เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาท่ัวไป   
โดยก าหนดเป็นหมายเลข  00  
  เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน   
โดยก าหนดเป็นหมายเลข  31 – 36 
 31  คือ  กลุ่มภาษา  
 32  คือ  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 33  คือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 34  คอื  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ   
 35  คือ  กลุ่มสหศาสตร์ 
 36  คือ  กลุ่มเลือกเพ่ิมเติม 
  เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา   
ตั้งแต่หมายเลข  001 – 999 

3.  ระบบรหัสวิชา 
รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมี
ความหมาย ดังต่อไปนี้ 
  เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาท่ัวไป  
โดยก าหนดเป็นหมายเลข  00  
  เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  
โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 – 45 
 41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
 44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
 45  คือ  กลุ่มวิถีสังคม 
  เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา  
ตั้งแต่หมายเลข  001 – 999 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา กลุ่มวิชา 

4.  รายวิชา 
     4.1  จ านวนวิชา 
    จ านวน  37 รายวชิา 

4.  รายวิชา 
     4.1  จ านวนวิชา 
    จ านวน  77  รายวิชา 

เพ่ิมจ านวนรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของ
หมวดวิชาอีกท้ังยังมีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เพ่ือนิสิตมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชา
ตามความสนใจไดม้ากข้ึนเพ่ิมขึ้น  
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     4.2  วิชาบังคับ 
        จ านวน  3  รายวิชา คือ 
0031 001  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
               Daily English Conversation 
0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 
0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน 
               English for Specific Purposes 

     4.2  วิชาบังคับ 
      จ านวน  4  วิชา คือ 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory English 
0041 002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
               Communicative English 
0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
              Design Thinking  

เพ่ิมจ านวนและปรับเปลี่ยน
รายวิชาบังคบั โดยวิชาที่มี 
การปรับเพิ่ม คือ รายวิชา
ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลงและรายวิชา 
การคิดเชิงออกแบบทั้งนี้
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการคิดเชิง
ออกแบบ ซึ่งเป็นทักษะที่
ส าคัญและจ าเป็นในยุค
ปัจจุบัน 

     4.3  วิชาเลือก 
         จ านวน  34  รายวิชา  

     4.3  วิชาเลือก 
      จ านวน  73  วิชา  

เพ่ิมจ านวนรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ของ 
หมวดวิชาอีกท้ังยังมี 
ความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือ
นิสิตมีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาตามความสนใจได้มาก
ขึ้นเพ่ิมขึ้น 
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     4.4  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มวิชา 
0031 001  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
                Daily English Conversation 
                ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้ค าศัพท์และส านวน 
ที่เหมาะสมเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันที่มีประสิทธิภาพ 
                Listening and speaking skills using practical 
English vocabulary and expressions for effective daily-life 
communication 

     4.4  รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย  กลุ่มวิชา 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม   2(1-2-3) 
              Preparatory English 
              ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา
เบื้องต้นเพ่ือจับใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ  
เพ่ือความเข้าใจ 
               Basic English vocabulary, expressions, and 
sentence structures for daily-life communication; 
listening to basic conversations for main ideas; 
reading short messages or texts for comprehension   

 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
ทักษะทางภาษาด้าน 
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาภาษา   
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
                Communicative English 
                การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางสังคม
ต่าง ๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม 
                English usage for communication in various 
social context; communication functions of language and 
appropriate vocabulary use 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
              Communicative English 
              ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการ
โดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ท่ีพบบ่อย 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหาเพ่ือความเข้าใจและเขียน
ตอบโต้แบบสั้น ๆ 
              Integrated English communication skills  
by using vocabulary, expressions, and grammar 
frequently found in different social situations; 
practice of listening and responding in various 
situations; reading for comprehension and writing 
short messages in response to texts 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาโดยเพิ่ม
รายละเอียดมากขึ้น 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาภาษา   
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน  
                                                                  2(1-2-3) 
                English for Specific Purposes 
                ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ
และการท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน 
                Skills in using English for academic 
communication and comprehension in a specific field of 
study 

0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        2(1-2-3) 
              English for Humanities and Social 
Sciences 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง
วิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              Skills in using English for academic 
communication and comprehension in  
a specific field of Humanities and Social Sciences  
 
0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            2(1-2-3) 
              English for Science and Technology 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              Skills in using English for academic 
communication and comprehension in  
a specific field of Science and Technology 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาโดยแยกเป็น 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาภาษา   
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
- เปลี่ยนจากเดิมวิชา
บังคบัเป็นวิชาเลือก 
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0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน  
                                                                  2(1-2-3) 
                English for Specific Purposes 
                ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และการท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน 
                Skills in using English for academic 
communication and comprehension in a specific field of 
study 

0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ                                    2(1-2-3) 
              English for Health Science 
              ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
              Skills in using English for academic 
communication and comprehension in a specific 
field of Health Science 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยแยกเป็นด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาภาษา เป็นกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กลุ่มย่อยภาษาและ
การสื่อสาร 
- เปลี่ยนจากเดิมวิชา
บังคับเป็นวิชาเลือก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ        2(2-0-4) 
                Thai for Academic Communication 
                ลักษณะของภาษาเชิงวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการในบริบททางสังคม 
เพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน 
                Characteristics of academic language, skills in 
using Thai for academic purposes in various social 
context for appropriate and effective communication at 
present age 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ                                   2(2-0-4) 
              Integrated Thai for Career Preparation 
              แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน  
ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย   
การบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ 
การสื่อสารและโอกาสในการพัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนและอาชีพอิสระ 
              Approaches in developing specific Thai 
skills including listening, speaking, reading and writing 
Thai; integration of Thai skills for communicative 
competence enhancement and opportunities in 
career development in public and private 
organizations; self-employment 

- เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาภาษา เป็นกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กลุ่มย่อยภาษาและ
การสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ 
                                                                  2(2-0-4) 
                Thai for Aesthetic Communication 
                ความหมายและความส าคัญของสุนทรียภาพ  
สุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษา 
ที่มีความงาม แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ศึกษากวีนิพนธ์และบทประพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้
มองเห็นศิลปะภาษา มโนทัศน์ ค่านิยม และพลังแห่งภาษา 
                Meaning  and  significance  of aesthetics, 
language aesthetics,  strategies  for  creating  and  
communicating  aesthetic language, ways to  examine  
language  aesthetic  both in poems  and  creative  
writing  to see  language art, concepts, values, and  
power of  language 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด
สร้างสรรค์                                                2(2-0-4) 
              Applied Thai for Happiness and 
Creativity 
              วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 
เพ่ือสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย  
การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
              Culture and communicative arts for 
happiness and pleasure creation in Thai social 
contexts; creativity and language play; applications 
for value and innovation creation in modern and 
creative business contexts  

- เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาภาษา  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา 
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0032 002  กฎหมายและจริยธรรม                       2(2-0-4) 
                Laws and Morality 
                ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการด ารงตนในสังคม 
ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช้
เหตุผล พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล รูปแบบของการใช้เหตุผล  
แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา หลักจริยธรรมที่ส าคัญเพ่ือเข้าใจ
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 
                Knowledge of Law for living in society, 
citizenship, role and responsibility, democratic principle, 
reasoning, development of reasoning thought, formats of 
reasoning, ways of philosophical reasoning, important 
morality for understanding oneself,  others, and society 

0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน 
                                                            2(2-0-4) 
              Laws and Everyday Rights 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ 
ทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ อันเป็นสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
การเรียกร้องสิทธิกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
และการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ  
สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 
              General knowledge of laws; legal 
proceedings related to exercising constitutional rights 
and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 
rights in civil proceedings; rights in administrative 
proceedings; claiming rights in an effort to denounce 
injustice and denied compensation; consumer’s 
rights; disability rights; rights of accident victims; 
human rights 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่ม
พลเมืองเข้มแข็ง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0032 003  ศิลปะวิจักษ์                                    2(2-0-4) 
                Art Appreciation 
                สุนทรียศาสตร์ความซาบซึ้งทางความงามและคุณค่า
ของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ การละคร  
ศิลปะการแสดง งานศิลปหัตถกรรม ดนตรี ลักษณะดนตรีพ้ืนบ้าน 
ดนตรีกลุ่มประเทศอาเซียน และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 
ทางสุนทรียศาสตร์ 
                Aesthetics, appreciation of beauty and value 
of nature, creative art, visual art, drama, performancing 
art, handicrafts, music, folk music, ASEAN and Western 
music, aesthetic connecti 

0045 001  ศิลปะกับชีวิต                             2(2-0-4) 
              Art Appreciation 
              สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  การเชื่อมโยง
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
              Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 
Performing Arts; skills and process of Fine and 
Applied Arts creation and innovation in the 21st 
century; integrating learning with the application of 
Thai and foreign cultures to achieve sustainable 
development of quality of life and social quality 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่มวิถี
สังคม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้               2(2-0-4) 
                Humanity and Learning 
                ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้ การจูงใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา   
สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน การคิดแบบองค์รวม 
การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ 
                Nature of human and learning, motivation 
and human behavior, contemplative educational 
processes, dialogue, mind development for quality of 
life, learning paradigms for emphasizing inner self 
development, holistic paradigms, self-adaptation to 
modern society 

0044 008  ชีวิตและสันติสุข                          2(2-0-4) 
              Life and Peace 
              สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย  
ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนผ่านกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองจากภายใน มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบ 
องค์รวมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
              Human brain and human learning; 
physical, mental and cognitive development; the 
understanding of self and others through 
contemplative education and dialogue; 
transformative learning ; being able to set life goals; 
practicing holistic thinking for peaceful coexistence 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่ม
พลเมืองเข้มแข็ง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0032 005  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               2(2-0-4) 
                Philosophy of Sufficiency Economy  
                พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่  9  ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ที่มา ความหมายและ
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                 Biography of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, king’s wisdom and work principles, origin, 
meaning, and principle of the philosophy of sufficiency 
economy, applications in daily activities, new theory of 
agriculture, economics and sufficiency, philosophy of 
sufficiency economy for community development and 
sustainable development 

0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 2(2-0-4) 
              The King's Philosophy and Sustainable 
Development 
              พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชา
และหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์
ศาสตร์พระราชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
              Biography of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 
Majesty the King’s Working Principles; philosophy of 
the sufficiency economy; New Theory Agriculture; 
sustainable development goals; application of the 
King’s philosophy in sustainable development 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่ม
พลเมืองเข้มแข็ง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0033 003  ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                                                  2(2-0-4) 
                Natural Resources and Local Wisdoms 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ มลภาวะ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                Natural resources and environment, 
biodiversity and utilization, pollution, climate change, 
conservation of natural resource and environment, local 
wisdom and integration with science and technology 

0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต             2(2-0-4) 

              Wisdom for Quality of Life 
              ความหมาย  ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา  
ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในชีวิตประจ าวัน  
              Definition, condition and types of wisdom; 
wisdom and its relationships with beliefs, culture and 
Isan traditions; environment and natural resources in 
the community; application of knowledge of science 
and technology embedded in local wisdom in daily 
life  

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่ม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0034 001  การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน            2(2-0-4) 
                Personal and Community Health Care 
                ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ อนามัยส่วน
บุคคล การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน การดูแลสุขภาพ
กายและใจ วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ เพศศึกษา พัฒนาการทางเพศ การควบคุมและป้องกันโรค 
การเสริมสร้างสุขภาพ การวางแผนครอบครัว  
                Meaning and significance of health, personal 
hygein, family and community healthcare, body and 
mind health care, alternative health style in community, 
major factors effecting health, sex education, sexual 
development, disease control and prevention, health 
promotion, family planning 

0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย           2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 
ช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
              Physical and mental changes at different 
stages of life; illnesses; food, activities, physical and 
mental health care, and first aid care for people of 
different age groups  

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นกลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
                Drug and Health Products for life quality 
                ความหมายของยา ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยา
อย่างปลอดภัย ความหมายและความส าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                Meaning of drug, common home drugs, 
safety drug use, meaning and significance of health 
products, utilization of health products 

0042 006 ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-4) 
              Consumption of Pharmaceutical and 
Health Products 
              หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในการรักษาอาการและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 
               General principles of drug use; use of 
pharmaceutical and health products in treatment of 
symptoms and common diseases; facts on popular 
dietary supplements, cosmetics and other health 
products; choosing drugs and health products with 
discretion 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นกลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0034 004  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                2(1-2-3) 
                Exercise for Health  
                หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก าลังกาย การออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผล 
การออกก าลังกาย การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย  
โดยเลือกออกก าลังกายหรือฝึกกีฬา  1  ประเภท  
                Concepts and importance of health and 
physical fitness, basic principles of exercise, exercise and 
sports for health promotion, exercise planning and 
evaluation, promoting positive attitude towards exercise, 
select a form of exercise to do and a sport 

0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
ความงาม                                               2(1-2-3) 
              Food and Exercise for Health and 
Beauty 
              หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ใน
กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ 
หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและ
การฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม การวางแผนและ
การประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 
การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและ 
ความงาม 
              Nutrition; food selection; popular food; 
dietary control for weight loss; principles and 
importance of health and physical fitness; doing 
exercise and playing sports for health and beauty; 
exercise planning and evaluation; promoting positive 
attitudes towards doing exercise and playing sports 
for health and beauty 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นกลุ่มคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0035 001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน                      2(1-2-3) 
                One Program One Community 
                ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ความหมายและความส าคัญ
ของการเป็นที่พ่ึงของสังคม ความเป็นผู้น า การเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาชุมชน เทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมี 
ส่วนร่วม การบริการวิชาการแก่ชุมชน   
                Philosophy, vision, and identity of curriculum, 
faculty and university, meaning and important of 
community supporter, leadership, collaborative learning 
for community development, techniques and tools of 
participatory community learning, academic service to 
the community 

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน          2(1-2-3) 
              University’s Mission and Community 
              ความหมายและความส าคัญของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน  
การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน
การบูรณาการหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
การสร้างจิตสาธารณะ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              Definition and importance of the 
University’s mission; roles of the University in serving 
communities; collaborations with communities and 
stakeholders; community-based learning with the 
integration of diverse disciplines to strengthen 
communities; development of public-mindedness; 
applications of knowledge for community service in 
accordance with Mahasarakham University’s 
philosophy and identity 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาสหศาสตร์ เป็น
กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
- เปลี่ยนจากวิชาบังคับ
เป็นวิชาเลือก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3) 
                Korean for Communication 
                ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อย 
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน เรียนรู้
วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญ 
                Korean vocabulary, expressions, 
conversations often used in daily life for basic 
communication, learning of culture and magnificent 
customs  

0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
              Korean for Communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อย 
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน   
การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ 
              Korean vocabulary, expressions, 
conversations often used in daily life for basic 
communication; learning of culture and prominent 
traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 

0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
               Japanese for communication 
                ค าศัพท์  ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี 
ที่เก่ียวข้อง  
                Japanese Vocabulary, expressions and 
conversation necessary in daily life, including studies on 
culture and magnificent customs 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร              2(1-2-3) 
              Japanese for Communication 
              ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น 
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง  
              Japanese vocabulary, expressions and 
conversation necessary in daily life; learning of 
culture and relevant traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 
                Chinese for Communication 
                ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน  (อักษร  Pinyin)  เส้นพ้ืนฐาน
ของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ  
การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย   
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
                General characteristics of Chinese; Roman 
alphabets used to transcribe sounds of Chinese 
consonants, vowels and tones (Pinyin), basic lines of 
Chinese alphabets, greetings, introducing, counting, time, 
classroom activity, studying, places in university, various 
parts of body 

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
              Chinese for Communication 
              ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทน
เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน (อักษร  Pinyin)   
เส้นพ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว   
เครอืญาติ จ านวนนับ การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน  
สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
              General characteristics of Chinese; Roman 
alphabets used to transcribe sounds of Chinese 
consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 
Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 
time; classroom activity; studying; places in 
university; various parts of body 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มยอ่ยภาษา
และการสื่อสาร 

0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
                French for Communication 
                ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด   
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
                Listening, speaking, reading, and writing for 
daily life communication 

0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
              French for Communication 
              ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
              Vocabulary; grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing for daily life 
communication 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0036 006  ภาวะผู้น า                                       2(1-2-3) 
                Leadership  
                การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า ลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมในการท างานทักษะ 
ในการท างานเป็นทีม การเรียนรู้จากการท าโครงการ การวางแผน 
การเขียนข้อเสนอโครงการ การน าเสนอ และประเมินผลโครงการ  
                Personality development, leadership, career 
preparation, team-working skill, project-based learning, 
planning, project proposal writing, presentation, and 
project evaluation 

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                    2(1-2-3) 
              Leadership for Change 
              ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ
และบทบาทหน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น า
ในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลิกภาพ เทคนิคในการเป็นผู้น า การสร้างความภูมิใจให้
ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
              Leadership; leaders in the disruption era; 
the characteristics and roles of leadership for 
change; the roles of team leader; building an 
effective team; personality; leadership techniques; 
creating team pride and building team spirit; conflict 
management; team-based problem-solving and 
decision-making  

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0036 007  นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่   2(2-0-4) 
                Innovation and New Entrepreneurship 
                นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการประเมิน
แนวความคิด แนวโน้ม และโอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยน 
จากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบผลส าเร็จ 
                Innovation and creativity, creative economy, 
characteristics of entrepreneurship, Evaluation process, 
concept, trend and opportunity in business, Change the 
ideal concept to product or service, business plan 
writing, project feasibility, successful entrepreneurship 

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   2(1-2-3) 

              Young Entrepreneurs 

              นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่  
โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการท าธุรกิจ  
              Innovation and creativity; creative 
economy; idea evaluation process; trends; startups; 
business opportunities; translating ideas to products 
and services; writing business plans; analyzing 
business possibilities    

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มนวัตกรรมและ 
การสร้างสรรค์ 
- ปรับเปลี่ยนจ านวน
ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมง
ปฏิบัติ ชั่วโมงค้นคว้า 
ด้วยตนเองจากเดิม 2-0-4  
เป็น 1-2-3 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                          2(1-2-3) 
                Meditation for Life Progress 
                สิ่งที่ควรทราบในจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
จุดประสงค์ของการท าสมาธิ การท าสมาธิในอิริยาบถและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม  
ลักษณะต่อต้านสมาธิ สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
                Aspects to know at the beginning of 
meditation (Samathi), aim of meditation, meditation in 
various body-positions and environments, procedures 
and progress-evaluation of Borigam, characteristics of 
anti-meditation symptom, meditation for life progress 

0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                     2(1-2-3) 
              Meditation for Life Development 
              ความระลึกได้  (สติ)  ท าใจให้สงบตั้งมั่น  (สมาธิ)  
ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน  
ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา การบริหารจัดการ
อารมณ์ การฟังอย่างมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก 
              Mindfulness; concentration; the meaning 
of mind power; the benefits of meditation in daily 
life; the relationship of mindfulness, concentration 
and wisdom; emotional management; mindful 
listening; meditation and world peace  

- รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดมิ
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
 

0036 012  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
                Khmer for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 
                Khmer vocabulary  and language use in 
daily-life communication, culture and tradition 

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
              Khmer for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 
              Khmer vocabulary and language use in 
daily-life communication; learning of culture and 
relevant traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0036 013  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                     2(1-2-3) 
                Myanmar  for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 
                Myanmar vocabulary and language use in 
daily-life communication, culture and tradition 

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
              Myanmar for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 
                Myanmar vocabulary and language use in 
daily-life communication; learning of culture and 
relevant traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 

0036 014  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                     2(1-2-3) 
                Laos  for Communication 
                ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 
                Laos  vocabulary  and language use in daily-
life communication, culture and tradition 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
              Laos for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 
              Laos vocabulary and language use in daily-
life communication; learning of culture and relevant 
traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

0036 015  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
                Vietnamese  for Communication 
                ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง 
                Vietnamese  vocabulary  and language use in 
daily-life communication, culture and tradition 

0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
              Vietnamese for Communication 
              ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง 
              Vietnamese vocabulary and language use 
in daily-life communication; learning of culture and 
relevant traditions 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 

0036 016  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพ                                        2(1-2-3) 
                English for Career Preparation 
                ค าศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ส านวนภาษาท่ีใช้ในการสมัครงาน  
การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การสัมภาษณ์   
และการน าเสนองาน 
                English vocabulary and usage for career 
preparation, language use in job application  reading  a 
job advertisement, filling out a job application form, 
writing an application letter and a resume, having an 
interview, and giving a presentation 

0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพ                                  2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 
               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต  
เช่น  ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสาร 
ในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า และการเดินทาง 
              Understanding uses of English for career 
preparation for future careers, such as English for job 
interview, office communication, and travel 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากเดิม
กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติม  
เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กลุ่มย่อยภาษา
และการสื่อสาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

     4.5  รหัสวิชา รายวิชาใหม่ 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิง 
สากล                                                     2(1-2-3) 
               English for Global Media and 
Entertainment 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ
ความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
เทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions found 
in global media and entertainment; basic English 
grammatical and sentence structures; English 
listening and pronunciation; basic techniques of 
reading for comprehension 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาภาษาอังกฤษเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
ส่ือสังคม                                                  2(1-2-3) 
              English for Social Media Content 
Creators 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
              English vocabulary and expressions for 
social media content creation; English for narrative, 
descriptive and persuasive purposes; English for 
cross-cultural communication   

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาภาษาอังกฤษเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 
ออนไลน์                                                  2(1-2-3) 
               English for Online Entrepreneurs 
              ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยายสินค้าและบริการ
เบื้องต้น การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
               English vocabulary and expressions for 
basic business communication; basic writing for 
product and service description; basic business email 
correspondence; English for cross-cultural 
communication  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาภาษาอังกฤษเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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  160 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทาง 
รอบโลก                                                  2(1-2-3) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่าน  
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for 
various travel situations; basic reading techniques for 
comprehension; English listening and pronunciation 
for effective communication; English for cross-
cultural communication 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาภาษาอังกฤษเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
เชิงวิชาการ                                              2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    
              ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ
เชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต ารา 
ทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การเขียนเชิงวิชาการ
เบื้องต้น 
              English vocabulary and expressions for 
academic presentation; English listening and 
pronunciation for effective communication; basic 
reading techniques for academic text comprehension; 
basic academic writing  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาภาษาอังกฤษเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
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  162 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

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

              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต   
การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถ 
ในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและ 
การสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรม 
ตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ตระหนักรู้
ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร  
กฎหมายและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 
              Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาบังคับเพ่ือให้นิสิต
มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                2(2-0-4) 

               Digital Citizens 
              ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล การรักษาอัตลักษณ์
พลเมืองดจิิทัล การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคาม 
ทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่าง 
มีจริยธรรม  ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล   
การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์ 
และคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 
               Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 
identities; privacy management; critical thinking; screen 
time management; cyberbullying management; digital 
footprints; cybersecurity management; digital empathy; 
information, media, and digital skills and literacies; 
searching and usage; innovation creation; identity and 
quality of life; technology learning; digital citizens’ use 
of technology as tools for daily life cooperation  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงาน 

ดิจิทัล                                                         2(2-0-4) 
              Digital Office Software Application     
              ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูล
และสารสนเทศในองค์กร การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปในส านักงานดิจิทัล  
              Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
ส านักงาน และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์ 

เบื้องต้น                                                      2(2-0-4) 
              Logical Thinking Based Problem Solving   
              ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ   
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ ขั้นตอนวิธี 
และการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการทดสอบ 
การแก้ไขปัญหา 
              Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเลือก
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การคิดแก้ปัญหาแบบ 
ตรรกะศาสตร์  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

เบื้องต้น                                                         2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 

              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญ 
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
อย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง ๆ การประเมิน
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
              Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล   
การน าเสนอข้อมูล 
ทางตัวเลข และสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจ าวันได้ 
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  167 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                      2(2-0-4) 

              Content and Digital Media 
              ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล 
              Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดท าสื่อดิจิทัล   
และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดทางอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม 

เพื่อชีวิต                                                      2(2-0-4) 
              Modern Science and Innovations for Life  
              วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม 
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต 
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
              Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่  
นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                  2(1-2-3) 

              Everyday Engineering 
              ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์   
การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล
เกษตร พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน การจัดการขยะ
มูลฝอย ความปลอดภัยในการท างาน 
              Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computer; use and maintenance of motorcycle, car and 
agricultural machinery; fundamentals of construction; 
basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
งานช่างพ้ืนฐานที่สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค                              2(2-0-4) 

               Global Health and Disease Prevention 
               นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก ปัญหา
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรโลก ปัจจัยความไม่เท่าเทียม 
ด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์และ 
การสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะที่มีทรัพยากรของโลกจ ากัดต่อ
ภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรคจากระดับประเทศ
สู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในการป้องกัน การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้าน
สาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมมาท างาน
ร่วมกันเพื่อประชากรโลกตามบริบทของสังคม 
               Definition, scope and meaning of global health; 
risk and problems of international populations; inequality in 
social and economic behavior; medical and public health 
system; effects of natural resource limitations; borderless 
globe; disease epidemics from national to international 
levels; digital-age lifestyle diseases; disease prevention 
innovations and technology; health promotion in areas of 
public health; context-specific collaborations of medicine, 
health science, and engineering for global population health 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพของประชากรโลก   
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ 

แบบองค์รวม                                                2(2-0-4) 
              Holistic Health promotion  
              แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัยและ
การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกายและการป้องกันโรคท่ีพบบ่อย
ในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิต 
และการจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก  
การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัวและการวางแผนครอบครัว  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาไทยและสากลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกันสุขภาพใน
ประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย 
              Concepts of holistic health promotion; 
hygienic and disease prevention; basic health care and 
disease prevention in different age groups; basic mental 
health evaluation and management; relationships, love, 
preparation for family establishment and family 
planning; laws involving sexual abuse; health care 
under the principles of Thai traditional medicine; 
sufficient economy and Thai’s life style; health 
insurance rights in Thailand and patient’s rights 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพทั้งตนเอง
และผู้อ่ืน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพ 

ชุมชน                                                        2(2-0-4) 
              Inter-professional Learning for Community 
Health 
              แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ  
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้านและปรับ 
ภูมิทัศน์  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว  
โรคจากสัตว์สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย การเข้าชุมชน ยาและ
สมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม  
การจัดท าสื่อและจริยธรรมในการจัดท าสื่อ ความปลอดภัย 
ในการใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
              Concepts of inter-professional education; 
principles of family medicine; house design and 
landscape development; environmental management 
for communities; one health; transmitted diseases from 
animals to humans; communicating with patients; 
community visits; local medicine and herbs; holistic 
community health promotion planning; media creation 
and ethics in media creation; safety in use of household 
appliances  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
ความรู้ในวิชาชีพของตน
มาท างานร่วมกันกับ
วิชาชีพอ่ืนเพื่อดูแลสุขภาพ
ชุมชน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 008  ทักษะชีวิต                                     2(2-0-4) 

              Life Skills 
              ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี  21  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค ์การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ์ความฉลาด 
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัวด้านความรัก  
การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการ
ความผิดหวัง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์  
              Definition, importance, and components of 
the 21st century life skills; thinking and decision making 
skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 
emotional quotient; life skill development for 
interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 
positioning oneself in a romantic relationship; spouse 
selection; resilience quotient; facing and coping with 
disappointments; constructive life problem-solving 
abilities 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมทีักษะการคิด
และการตัดสินใจ  
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4) 

              Personality for Socialization   
              แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส าเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ   
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพ 
เพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
              Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skills for self-
development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ  และสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ือการปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                              2(2-0-4) 

              Disaster Survivor 
              ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกร้อน   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร  
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล 
              Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน   
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ภัยพิบัติ  และสามารถ 
เอาตัวรอดจากภัยภิบัติได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            2(2-0-4) 

              Environmental-Friendly Lifestyle 
              สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
              Situations, causes and effects of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution 
management; sustainable solutions to environmental 
problems; environmental-friendly lifestyles and 
communities  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพิ่มมากข้ึน   
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิต                                                  2(2-0-4) 
              Home Arrangements for Life Quality 
Enhancement 
              การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง   
เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม และอุณหภูมิให้เหมาะสม
กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
              Gardening and arrangements of rooms, doors, 
windows, furniture, lighting, colors, aperture for 
ventilation and temperature for ergonomics; life quality 
enhancement 
 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน   
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการที่อยู่อาศัย 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพชีวิต  
และสามารถน าความรู้ 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 013  กัญชาวิทยา                                  2(2-0-4) 

               Cannabis Science 
              ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สายพันธุ์กัญชา การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์  
วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวิเคราะห์
องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคนนาบินอยด์  
การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้กัญชาทางการแพทย์  
นวัตกรรมกัญชา  
               History and knowledge of cannabis; relevant 
laws; cannabis strains; cannabis propagation, breeding, 
planning and care; extraction of cannabinoid oil; 
phytochemical qualitative and quantitative analysis of 
cannabis related compound and contaminant; 
applications in cannabinoid medicine; cannabis 
innovation 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน   
และให้เพ่ือให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา  
และสามารถน าความรู้มา
พัฒนาต่อยอดได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                             2(2-0-4) 

               Pets and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์  
ชนิดและการจ าแนกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การเลือก
สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร   
การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์   
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจัดสวัสดิภาพสัตว์ โรคสัตว์สู่คนที่
ส าคัญในสัตว์เลี้ยง การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
และปศุสัตว์  
               Benefits of companion animal and livestock; 
classification of companion animal and livestock; pet 
and livestock selection; breeding, feed, raising and 
livestock management of companion animal and 
livestock; health care; animal welfare; important 
zoonosis, vaccine and prevention for companion animal 
and livestock 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยง การจัดการเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง  และสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                          2(1-2-3) 

               Design Thinking  
              กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหา

ต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ การน าเอาความคิด

สร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทาง 

ในการแก้ปญัหา การน าแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้  

              Conceptualization, applications, and 
understanding of problems; design; large-scale 
problem-solving; using creativity and different 
perspectives to construct problem-solving methods; 
method testing and redefining; developing innovations 
to address users’ needs and problematic situations; 
user experience design  

เพ่ิมรายวิชานี้เป็นวิชา
บังคับเพ่ือให้นิสิตทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความคิดเชิงออกแบบ  
สามารถน าความรู้มาต่อ
ยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ 

นวัตกรรม                                                    2(1-2-3) 

              Creativity and Innovation Management  

              ตัวแบบจ าลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนและเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคนิค
การจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลค่านวัตกรรม   
การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ  
              A study of models and methods of creativity 
and creativity management through which the creative 
process can be encouraged and increased for enhanced 
organizational effectiveness using sound management 
techniques 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  
และการสร้างนวัตกรรม
สามารถน าความรู้มาต่อ
ยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                    2(2-0-4) 

              Smart Investment 

              ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงิน
ที่ใช้เพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน หลักการ
วิเคราะห์การลงทุนเพ่ือสร้างความม่ังคั่งสูงสุด การประเมิน
ผลตอบแทน การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจ  
              Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
และการลงทุน  สามารถ
น าความรู้มาต่อยอดเพ่ือ
สร้างอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                 2(1-2-3) 

               Social Entrepreneurship  

              บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม 
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม หลักการในการท า
ธุรกิจเพ่ือสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคมโดยเน้น
ผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรส่วนบุคคล การคิดค้น 
วิธีคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดี
ขึ้น 
              Entrepreneurship and social problems; 

adding value to social entrepreneurship; principles of 

social entrepreneurship; business process 

management for social change and social capital 

construction with priority given to community 

benefits over personal profits; seeking innovative 

ideas to solve problems with the aim to further 

develop the community 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
ทางสังคมในปัจจุบัน  
และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                 2(1-2-3) 

              Online Business 

              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจ
ออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย 
รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและ
จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์ 
              Introduction to business and online business; 

business opportunities; sales content creation; revenue 

generation models; marketing; auction; trading and 

online business laws and ethics 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจออนไลน์ สามารถน า
ความรู้มาต่อยอดเพ่ือสร้าง
อาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า              2(1-2-3) 

              Essence of Pitching 
              การน าเสนอท่ีดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ   
การน าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสาร   
การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับ
ผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว ทักษะ 
การสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
              Pitching business ideas to attract interested 
customers or investors; showcasing a company’s 
capabilities and expertise; types of communication; 
written and spoken communication; communication 
techniques for entrepreneurs; negotiations; persuasion; 
successful communication skills; personality 
development 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การสื่อสารและ 
การน าเสนอข้อมูล 
ทางธุรกิจ  สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเอง
เพ่ือสร้างอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 008  การเงินส่วนบุคคล                            2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงิน
อย่างเป็นระบบ การจัดท างบประมาณการเงินส่วนบุคคล   
การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ
หลักทรัพย์ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และ
หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; 
systematic financial planning; personal budgeting; 
personal financial planning; insurance; savings; property 
and securities investment; personal income tax; asset 
and liability management; financial planning for 
retirement 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการการเงิน 
ส่วนบุคคลและสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน 
การด ารงชีวิตได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                       2(2-0-4) 

              Smart Living  

              การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ องค์ประกอบของ
โครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มการด ารงชีวิตอัจฉริยะ  
มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
การด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
              Application of information and 
communication technology in smart living; smart living 
infrastructure and platforms; standards of 
communication and networking system; internet of 
things; privacy and data security; case studies of the 
application of information and communication 
technology in smart living  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล  
และสามารถน าความรู้ 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร             2(2-0-4) 

               Food and Agricultural Innovation 
              ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ
สัตว์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยี 
ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพ่ือการบรรจุภัณฑ์
อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 
ในการผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 
               Importance of agricultural and food 
innovation; agriculture and Thai society and future 
changes; safe food production; smart farming for food 
production from plants and animals; current trends in 
food product development; technologies in food 
processing and preservation; innovation in food 
packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 
(GMP), biotechnology innovation in food production  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมเกษตรและ
อาหาร  และสามารถน า
ความรู้มาต่อยอดเพ่ือสร้าง
อาชีพได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข             2(2-0-4) 

              Citizenship for Well-being  
              นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง  
คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก  
มุ่งสร้างให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคม
วัฒนธรรม การเป็นพลเมืองเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; 
characteristics of citizenship; promoting an awareness of 
current issues at the local and national levels; 
promoting public-mindedness; understanding of plural 
culture and society; citizenship with an orientation 
towards well-being; capabilities in seeking peaceful 
solutions to problems 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกับ 
ความเป็นพลเมือง   
และให้สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ             2(2-0-4) 

               Laws for Employees 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย
ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
                General knowledge of laws and law 
enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 
employment such as laws related to civil servants, 
labor and social security laws, business laws, tax laws, 
information technology laws, and intellectual property 
laws 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบอาชีพ 
และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต 

                                                                2(2-0-4) 
              Religion and Reasoning for Living 
              ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา  
ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ   
การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง 
พหุสังคมวัฒนธรรม 
              Definition and development of beliefs and 
religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 
religious and belief diversity; understanding of self and 
others to foster peaceful coexistence  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสนา  และการใช้เหตุผล
ในการด ารงชีวิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                          2(2-0-4) 

               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม  
เข้าใจในหลักของการท างานด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิด
และกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท างานจิตอาสาร่วมกับ
ชุมชน การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม 
               Principles, concepts, theories of 
environmental volunteerism; understanding the 
principles of environmental volunteerism; creating 
concepts and processes for environmental 
volunteerism in the community; service activities, 
volunteerism; volunteering with the community; 
promoting environmental volunteerism  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
น าความรู้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมมาใช้ได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน            2(2-0-4) 

              Music and Isan Performing Arts 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดง 
ภาคต่าง ๆ  ความหมาย  ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา 
พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 
วัฒนธรรมการแต่งกาย ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น 
แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  
                Introduction to regional music and 
performing art; definition, importance, background, 
development and types of music and Isan performing 
arts; culture of clothing; biography of most outstanding 
artists; commercialization of entertainment business  

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
ดนตรีและศิลปะการแสดง
อีสาน  และสามารถน า
ความรู้มาต่อยอดเพ่ือสร้าง
อาชีพได้ 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 004  รู้จักอาเซียน                                  2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
              ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะ 
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง  
              Basic information of ASEAN; the social, 
economic, political and cultural characteristics of ASEAN 
member countries; commonalities and differences 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพิ่มมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 193 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม 

และวัฒนธรรม                                               2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
              ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะ
ส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและ
ความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัว
และการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
              Social and cultural diversity; important 
characteristics of Eastern and Western cultures; humans 
and values and beauty in the midst of cultural diversity; 
human adaptation and existence under the constant 
social and cultural change 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
และความหลากหลาย 
ทางสังคมและวัฒนธรรม  
สามารถปรับตัวและใช้
ชีวิตในสังคมได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                      2(2-0-4) 

              Plural Culture of Mekong Region 
              ภูมิหลัง ความสัมพันธ์  ชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐาน 
ในมิติสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
อัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคิด  
อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 
               Background, relationship, ethnicity; 
settlements in relation to geography; wisdom; art and 
culture; autobiography of local dignitaries; thought 
processes; co-identities among Mekong countries; 
regional development for cultural heritage; tourism 
business development 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงไป
ปรับใช้ได้ 

 

195 



  196 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 007  อีสานทันโลก                                  2(2-0-4) 

              Globalized Isan  
              อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต์ 
จากอีสานคลาสสิกสู่อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร  
กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น  
              Isan in a globalized context; sociocultural 
groups; local wisdom; livelihood and cultural capital;  
a transition from classical to modern Isan; resource 
allocation; creative economy; cultural products and 
healthy Isan 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับอีสาน 
ในมิติต่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรม

เป็นสินค้า                                                   2(2-0-4) 
              Cultural Management: Cultural 
Commoditization 
              ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในโลก
ปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
              Cultural diversity and beliefs; management of 
cultural capital to create value 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ   
และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                2(2-0-4) 
              Cultural Tourism 
              ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว  
              Definition, importance, elements, and types 
of cultural tourism; tourist attractions and organizations 
involved in cultural tourism; cultural and tourism 
management 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ   
และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 
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  198 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา 

พื้นบ้าน                                                       2(2-0-4) 

              Food and Beverages from Local Wisdom 

              ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและ
เครื่องดื่มพ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยาในการผลิต ประโยชน์ 
และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหาร 
และเครื่องดื่มพ้ืนบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
              History, importance and wisdom of food and 
local beverages; process and hygiene in the production; 
benefits and nutrients; innovation and appropriate 
packaging of local food and beverages for value 
addition 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ  
 และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 

        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน      2(2-0-4) 
              Wisdom and Innovative Isan Textile 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติ 
ความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสาน นวัตกรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพ่ือสร้างมูลค่า 
              Introduction to regional textiles; history, 
background and wisdom of Isan textile; innovation and 
Isan textile product development for value creation 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ   
และสามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพได้ 198 



  199 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 012  พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์ 

และอนุรักษ์                                                  2(1-2-3) 
               Siam Amulets: Identification and 
Conservation  
               หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ
ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ์ กรรมวิธี 
การสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง การพิสูจน์หลักฐานและความจริง
ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
การอนุรักษ์พระเครื่องสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท านุบ ารุง
พระเครื่องในประเทศไทย 
              Principles, definition, history, development, 
and types of Thai Buddha amulets; preservation 
techniques; production methods; materials used to 
make amulets; amulet identifications and confirmation 
by using scientific methods, marketing and businesses 
related to Thai amulets; case studies of Thai amulet 
conservation and preservation 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์และอนุรักษ์
พระเครื่องสยาม   
สามารถน าความรู้ไป 
ปรับใช้เพ่ือสร้างอาชีพ 
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  200 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับ 

การอยู่อาศัย                                                 2(2-0-4) 
              Eastern Beliefs for Living 
              ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับ 
ที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง
และการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วน 
ของบ้านและท่ีท างานโดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล 
และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบ 
ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ 
              The origin and logic of the Eastern beliefs for 
living and trading; feng shui based on strategic locations; 
building orientation and location selection; space 
design for different areas of the house and workplace 
by considering good and bad power and the mixed 
methods; applications of design principles in daily life 
and work 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคติ
ความเชื่อตะวันออก
ส าหรับการอยู่อาศัย 
และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน
และสร้างอาชีพได้ 
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  201 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเดิมไม่มีรายวิชานี้ 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น          2(2-0-4) 

              Management of Local Landscape 
              แนวคิดและภูมิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
              Concept and wisdom; management of 
environment, residential and community landscapes for 
value addition 

เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตมี
รายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการและ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  
และให้นิสิตมีความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภูมิทัศน์และสามารถ
น าไปใช้ได้  

     4.6  ตัดรายวิชา 
0031 006  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน             2(2-0-4) 
                ASEAN Languages and Cultures 
                ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด ค่านิยม

ซึ่งแสดงออกผ่านภาษาวรรณกรรม และงานเขียน 

                Knowledge and understanding of ASEAN 
languages and cultures, diversity of languages in 
ASEAN countries, shared and unique characteristics of 
ideas and values expressed through language, 
literature, and writing 

 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ 

 
ตัดรายวิชา 
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  202 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา          2(2-0-4) 
                Man, Civilization and Religions 
                ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
ความเชื่อ ลัทธิและศาสนา ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของ
มนุษย์และสังคม 
                Nature of human and society, 
development and relationships of mankind in various 
civilizations and cultures on perspective of social, 
history, culture, economy, politics, beliefs, doctrines, 
and religions affecting belief, concepts and practices 
of human and society 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 

 

202 



  203 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา           2(2-0-4) 
                Concepts of Sciences and Philosophy 
                ธรรมชาติของปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์แนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ในการด ารงชีวิต 
                Nature of philosophy, nature of science; 
difference between philosophy and science; Basic idea in 
science; application of basic scientific idea for living 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 

0033 002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในสังคมโลกาภิวัตน์                                            2(2-0-4) 
                Science and Technology in Globalized 
Society 
                ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในสังคมโลกาภิวัตน์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
คุณภาพชีวิต การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ   
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
                Advanced of science and technology in 
globalized society, role of science and technology in life 
quality, analysis and synthesis of information and news 
from media, applications of scientific knowledge for living 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 
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  208 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ                            2(2-0-4) 
                Information Technology  
                เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและการน าไปใช้ การใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ
ตามกฎหมายและจริยธรรม 
                Information technology, multimedia, geo-
informatics system technology and applications, use of 
essential computer software, information, information 
retrieval, information usage conforming to laws and ethics 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 

0033 005  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 
ในชีวิตประจ าวัน                                               2(2-0-4) 
                Applications of Mathematics and Statistics 
in Daily Life 
                ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์ทางธุรกิจและการเงิน   
การน าเสนอข้อมูลทางสถิติและการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
               Nature of mathematics, elementary  
application of mathematics in  daily life, mathematics in 
business and finance, statistical data presentation  and 
statistical data for decision-making 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 
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  209 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0034 002   การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต                          2(2-0-4) 
                Consumption for Life Quality 
                การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี  การวิเคราะห์ 
และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร 
ต่างวัฒนธรรม การจัดการผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการบริโภค สิทธิ 
ของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
                Consumption and good nutrition, analysis and 
evaluation of consumption and nutritional value, cross cultural 
food, management of consumerism effects, consumer rights, 
laws, and organizations for consumer protection 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 

0036 005  ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก                          2(2-0-4) 
               Geography and Global Issues 
                แนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามลักษณะสถานที่ ต าแหน่ง 
ที่เก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์โลก ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับสถานการณ์
โลกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การท่องเที่ยว 
                Concepts of geography related to spatial 
characteristics, locations related to world geography, 
relationship between geography and global economic, social, 
political and tourism issues 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 

205 



  210 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0036 009  พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส าเร็จ                       2(1-3-2) 
                Mind Power for Successful Wisdom 
                อิทธิบาท  4  กับจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ สมาธิ 

กับการสะสมพลังจิต พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์ พลังจิตกับการเรียน  
พลังจิตกับการท างาน พลังจิตกับการหลงผิด พลังจิตกับความรู้สึกสันติสุข 
พลังจิตเพ่ือความรู้สู่ความส าเร็จ 

                Path of Rddhippada 4 and the beginning point of 
meditation, meditation and mind power, mind power and 
emotional control, mind power and learning progress, mind 
power and working progress, mind power and misunderstanding, 
mind power and peaceful feeling, mind power of successful 
wisdom 

  

0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก                               2(1-3-2) 
                Vipassana and World Awareness 
                สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะ 
และวิปัสสนา จดุเริ่มแรก - ความช้าเร็ว - ความลักลั่น –ความเป็นไปได้ 
ของวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
                Aspects to know about Vipassana, Difference 
between Samatha and Vipassana, the beginning point, slowness 
and quickness, overlapping, and possibility of Vipassana, human 
and Vipassana 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) สรุปสาระการปรับปรุง 
0036 011  พุทธศาสนากับการด ารงชีวิต             2(2-0-4) 
                Buddhism and Living  
                ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 
การด ารงชีวิตตามแนวพุทธ หลักค าสอนของพุทธศาสนา 
ที่ส าคัญข้ันพ้ืนฐาน การน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือการด ารงชีวิตให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
รวมทั้งการรู้และเข้าใจพิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนา 
ในชีวิตประจ าวัน 
                Definition  and  characteristic  of  
Buddhism  and  Buddhist  living;  significant  Buddhist  
fundamental  doctrines;  application  of  Buddhist  
doctrines  for  happy  living  and  solving  problems  
in  daily  life,  including  knowing  and  understanding  
Buddhist  ceremonies  and  festivals  in  daily  life 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ไม่มีรายวิชานี้ ตัดรายวิชา 
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เอกสารแนบ  จ   
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)  
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