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ค าน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework TQF) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตในสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ดีทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ซึ่ง
มีรายวิชาในหมวดต่างๆ ให้เลือก จ านวน 151 รายวิชา เพื่อให้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรได้
ใช้บรรจุไว้ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต่อไป  ทั้งนี้คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ได้ร่วมกันจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยจัดท าผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes: LO) ในรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้
เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงผลการเรียนรู้ 5 ด้านได้แก่ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเล่มนี้ ได้เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  ต่อมา

ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และรองรับข้อตกลงต่อเขตการค้าเสรีอาเซียน : ASEAN Free Trade 
Area – AFTA 
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คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

เป็นท่ียอมรับกันดีว่าในวงการอุดมศึกษาทั่วไปได้ให้ความส าคัญของการศึกษาทั่วไปมาโดยตลอด 
ผู้น าในวงการนี้คือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส าหรับวงการอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งมั่นเป็นพิเศษต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีทบวงมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 2 ปี ส าหรับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ใช้วงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นช่วงเวลาของการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ซึ่งในการ
พัฒนาหลักสูตรในรอบนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยบูรพาได้เริ่ม
ด าเนินการทบทวนและพัฒนาการศึกษาทั่วไปต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้สามารถใช้ ในปีการศึกษา 
2553 

  จากประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ว่า หมวดวิชาท่ัวไปหมายถึง “วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มโีลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝุรู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี”  ซึ่งอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใดๆก็ได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  นอกจากนั้นยังได้ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ในส่วนของ
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆจนเกิดความซาบซึ้ง และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น
ได้ด้วยตนเอง”  

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนด 
เปูาหมายหลักว่า การศึกษาเปน็เรื่องของการพัฒนาคนให้สามารถด าเนินชีวิตได้ดีงาม  ดังนั้นมหาวิทยาลัย
บูรพาจึงมุ่งหวังในการท าหน้าที่น าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาชีพ มารวมไว้ในคนๆ เดียวกันให้ได้  

กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายของการพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยท่ีพึงประสงค์ท่ีส าคัญ มีดังนี้ 
1.   มีความใฝุรู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต   
2.   มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   
3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

สร้างสรรค ์  
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4.   มีความรู ้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ    
5.   มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล   
6.   มีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ   
7.  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม   

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน   
8.   มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพื่อคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์   
9.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

10. มีสุนทรียารมณ์  ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย   
 

ขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  ประชุมคณะกรรมการทบทวนหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
2.  รวบรวมข้อมูลการจัดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 

จากผู้บริหาร คณาจารย์ และ นิสิต 
 3.  จัดสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และ  

สถาบันเครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออก  จ านวน 5 ครั้ง 
 4.  ฝึกอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Active Learning โดยเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการสนับสนุนของ Fulbright ประเทศไทย เป็นเวลา 4 เดือน 
 5.  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 11 ท่าน  

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 6.  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท้ังในและ 
 ต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  

Lingnan University, Hong Kong) 
7.  วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง

กับคุณลักษณะดังกล่าว โดยค านึงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จัดกลุ่ม
เป็นรายวิชาที่ผสมผสานเน้ือหาวิชาสาระกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์  และ กลุม่วิชาท่ี
บูรณาการกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ เช่น รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณา
การ รายวิชา 671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ รายวิชา 306107 ภาพต่อชีวิต  รายวิชา 
404306 จิตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นต้น รวมทั้งมีการจ าแนกเป็นรายวิชา และ 
ก าหนดจ านวนหน่วยกิต และก าหนดสัดส่วนของแต่ละหมวด รวมจ านวน 30 หน่วยกิต 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กับหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ : ใฝุรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรมท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีจิตสาธารณะ รักษาสมดุลของสังคม
และสิ่งแวดล้อม เคารพทรัพย์สินทางปัญญา ตระหนักในสิทธิมนุษยชน ใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหา  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
สุนทรียารมณ์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

หลักสตูรหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรหมวดวิชาชีพและ
หมวดวิชาเลือกเสรี 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิต 

 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active learning โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
-   Active Learning 
-  อภิปรายในชั้นเรียน 
-  น าเสนอผลงาน 
-  การท างานกลุ่ม 
-  ฝึกปฏิบัติ 

อาจารย์ผู้สอน 
-  บรรยายประกอบสื่อ 
-  อ านวยความสะดวกใน 
    การท ากิจกรรม 
-  สรุปเนื้อหาท้ายชั่วโมง 
-  ตอบค าถาม ให้ค าปรึกษา 

สื่อการสอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  บทความประกอบ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมินตนเอง 

ผู้เช่ียวชาญ 
-  บรรยายพิเศษ 
-  ให้ค าปรึกษาในหัวข้อเฉพาะ 
-  แนะน าการถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  อินเทอร์เน็ท 
-  วีดีทัศน์ประกอบการเรียน 
-  วีดิโอออนด์ดีมานด์ 
-  หัวข้องานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  E-learning 



 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  http://cid.buu.ac.th   
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ตารางแสดง รายละเอียดกลุ่มวิชาต่างๆ 
 

กลุ่มวิชา รายละเอยีดของกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ที่ต้องเรียน 

จ านวนรายวิชา 
ที่จัดไว้ 

1.กลุ่มวิชาภาษา  12 64 รายวิชา 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  9 27 รายวิชา 
 1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 

1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
6 
3 

3 รายวิชา 
24 รายวิชา 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืนๆ  3 37 รายวิชา 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 8 รายวิชา 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 8 รายวิชา 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    และคณิตศาสตร์ 

 4 10 รายวิชา 

 4.1 ส าหรับสายวิทยาศาสตร์ 4 7 รายวิชา 
 4.2 ส าหรับสายศิลปศาสตร์ 4 6 รายวิชา 
5. วิชาคอมพิวเตอร์  3 1 รายวิชา 
6. กลุ่มวิชาเลือก  5 60 รายวิชา 
 6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  34 รายวิชา 
 6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและ 

        คุณภาพชีวิต 
 13 รายวิชา 

 6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และ 
        หน้าที่พลเมือง 

 10 รายวิชา 

 6.4 กลุ่มตรรก และการพัฒนา 
      ความคิด 

 4 รายวิชา 

รวม 6 กลุ่มสาขา  30 151 รายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ี
ต้องบรรจุในหลักสูตร 30 หน่วยกิต มีให้เลือกจ านวน  151  รายวิชา โดยมหาวิทยาลัยจดัเตรียมไว้ให้
คณะกรรมการหลักสูตรต่างๆ ได้เป็นผู้พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของสาขาวิชาชีพที่นิสิต
จะต้องศึกษา  โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นส าคัญ 
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โครงสร้างหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต + ภาษาอื่น ๆ อีก 3 หน่วยกิต)  12 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับเลือก 1 รายวิชา)    3 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับเลือก 1 รายวิชา)    3 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 
วิชาคอมพิวเตอร์    3 
กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)    5 

รวม  30  
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1.  กลุม่วิชาภาษา     จ านวน   12  หน่วยกิต   
 1.1  กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน   9  หน่วยกิต 

 1.1.1  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
222101 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

222102 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

222103 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3(3-0-6) 

 

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  จ านวน  3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
107202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล 

English for Nursing Profession 
3(3-0-6) 

190201 ภาษาอังกฤษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
English for Gems and Jewelry 

3(3-0-6) 

222201 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
English for Humanities and Social Sciences 

3(3-0-6) 

271201 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
English for Humanities and Social Sciences 

3(3-0-6) 

271203 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
English for Sciences and Technologies 

3(3-0-6) 

300201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English for Sciences and Technologies 

3(3-0-6) 

449201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
English for Teachers and Educational Personnel 

3(3-0-6) 

500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
English for Engineering 

3(3-0-6) 

598201 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 
English for Medicine 

3(3-0-6) 

610201 ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์    
English for Fine and Applied Arts 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
650201 ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

English for Applied Thai Traditional Medicine 
3(3-0-6) 

668203 ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ   
English for Business  

3(3-0-6) 

671201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐศาสตร์   
English for Political Science 

3(3-0-6) 

675201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
English for Public Administration 

3(3-0-6) 

678201 ภาษาอังกฤษทางด้านนิติศาสตร์   
English for Law 

3(3-0-6) 

683201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด    
English for Physical Therapy Professional 

3(3-0-6) 

700201 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  
English for Public Health 

3(3-0-6) 

750201 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
English for Career Preparation 

3(3-0-6) 

761201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 
English for Agricultural Science 

3(3-0-6) 

790201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
English for Pharmaceutical Professional   

3(3-0-6) 

830201 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
English for Marine Technology 

3(3-0-6) 

850201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา    
English for Sports Sciences 

3(3-0-6) 
 

885201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ   
English for Informatics 

3(3-0-6) 

918201 ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ 
English for Logistics 

3(3-0-6) 
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 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ   จ านวน   3  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

222207 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Listening and Speaking for Careers 

3(3-0-6) 

222208 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
English Reading for Careers 

3(3-0-6) 

222209 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Writing for Careers 

3(3-0-6) 

222271 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

222272 ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
English for Standardized Tests 

3(3-0-6) 

222273 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
English Grammar and Structure 

3(3-0-6) 

222274 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
Spanish for Communication 

3(3-0-6) 

222275 ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร 
Russian for Communication 

3(3-0-6) 

222276 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
German for Communication 

3(3-0-6) 

222277 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 
Portuguese for Communication 

3(3-0-6) 

226104 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 
French for Communication I 

3(3-0-6) 

226105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 
French for Communication II 

3(3-0-6) 

228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

228202 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 
Academic Article and Research Writing 

3(3-0-6) 

233193 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1 
Khmer for Communication I 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
233194 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2 

Khmer for Communication II 
3(3-0-6) 

233195 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1  
Vietnamese for Communication I 

3(3-0-6) 

233196 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 
Vietnamese for Communication II 

3(3-0-6) 

233197 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร  
Indonesian for Communication  

3(3-0-6) 

234101 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1 
Korean for Communication I 

3(3-0-6) 

234102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 
Korean for Communication II 

3(3-0-6) 

235101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

235102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 
Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

236101 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1 
Japanese for Communication I 

3(3-0-6) 

236102 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 2 
Japanese for Communication II 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1 
Malayan for Communication I  

3(3-0-6) 

999XXX ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2 
Malayan for Communication II 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 1 
Lao for Communication I  

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2 
Lao for Communication  II 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 1 
Burmese for Communication I 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 2 
Burmese for Communication II 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 

2.  กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์ จ านวน 3 หน่วยกิต (บังคับเลอืก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
228102 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 

Art of Speaking and Presentation 
3(3-0-6) 

245101 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Information for Life Long Learning  

3(3-0-6) 

250105 มนุษย์กับอารยธรรม 
Humans and Civilization  

3(3-0-6) 

262121 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
Humans and Culture 

3(3-0-6) 

265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 
Integrated Humanities 

3(3-0-6) 

423103 พ้ืนฐานการคิดเชิงระบบ 
Fundamental Systems Thinking 

3(3-0-6) 

610101 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3(3-0-6) 

875194 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม 
Human, Natural Resources and Environment 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 1 
Tagalog for Communication I 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 2 
Tagalog for Communication  II 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1 
Filipino for Communication I 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 2 
Filipino for Communication  II 

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 1 
Bahasa for Communication I  

3(3-0-6) 

999XXX ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 2 
Bahasa for Communication  II 

3(3-0-6) 
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3.  กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์ จ านวน 3 หน่วยกิต (บังคับเลอืก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
201101 สื่อในชีวิตประจ าวัน 

Media in Everyday Life 
3(3-0-6) 

241101 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว 
Psychology for Living and Adjustment 

3(3-0-6) 

250107 สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 

262213 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้น า 
Group Dynamics and Leadership 

3(3-0-6) 

671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ 
Integrated Social Sciences 

3(3-0-6) 

678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Basic Knowledge of General Law 

3(3-0-6) 

875196 ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 
Natural Disasters 

3(3-0-6) 
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4.  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
4.1  ส าหรับสายวิทยาศาสตร ์

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Everyday Life 
2(2-0-4) 

303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล 
Miracle of Molecules 

2(2-0-4) 

306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
Biodiversity and Conservation 

2(2-0-4) 

306107 ภาพต่อชีวิต 
Jigsaw of Life 

2(2-0-4) 

308120 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ 
Introduction to Radioactivity and Nuclear Power 

2(2-0-4) 

308150 พลังงานเพ่ือชีวิต 
Energy for Life 

2(2-0-4) 

309103 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
Marine Science 

2(2-0-4) 

 

4.2  ส าหรับสายศิลปศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Daily Life 
2(2-0-4) 

303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล 
Miracle of Molecules 

2(2-0-4) 

306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
Biodiversity and Conservation 

2(2-0-4) 

308150 พลังงานเพ่ือชีวิต 
Energy for Life 

2(2-0-4) 

309101 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2(2-0-4) 

309102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
Marine Natural Resources and Environment 

2(2-0-4) 
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5.  วิชาคอมพิวเตอร ์    จ านวน 3 หน่วยกิต    
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

Information Technology in Daily Life 
3(2-2-5) 

 

6.  กลุม่วิชาเลอืก จ านวน 5 หน่วยกิต (รวมวชิาทางด้านสุขภาพ)     
     จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 6.1  กลุม่สร้างเสริมสุขภาพ   
   6.1.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 1)   
    บังคับให้เรียน  1  รายวิชา  จ านวน  1 หน่วยกิต จาก  25  รายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

850101 การฝึกด้วยเครื่องน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ   
Weight Training for Health 

1(0-2-1) 

850102 การเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพ    
Walking and Jogging for Health 

1(0-2-1) 

850103 ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ   
Football for Health 

1(0-2-1) 

850104 บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ  
Basketball for Health 

1(0-2-1) 

850105 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ   
Volleyball for Health 

1(0-2-1) 

850106 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ  
Swimming for Health 

1(0-2-1) 

850107 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  
Futsal for Health 

1(0-2-1) 

850108 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ   
Handball for Health 

1(0-2-1) 

850109 แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ    
Badminton for Health 

1(0-2-1) 

850110 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  
Tennis for Health 

1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
850111 ซอฟท์เทนนิสเพ่ือสุขภาพ   

Soft Tennis for Health 
1(0-2-1) 

850112 เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ   
Table Tennis  for Health 

1(0-2-1) 

850113 มวยไทยเพ่ือสุขภาพ   
Muay Thai for Health 

1(0-2-1) 

850114 กระบี่กระบองเพ่ือสุขภาพ   
Krabi Krabong for Health 

1(0-2-1) 

850115 ตะกร้อเพ่ือสุขภาพ   
Takraw for Health 

1(0-2-1) 

850116 ศิลปะสู้ปูองกันตัวเพ่ือสุขภาพ   
Martial Art for Health 

1(0-2-1) 

850117 เทควันโดเพ่ือสุขภาพ   
Taekwando for Health 

1(0-2-1) 

850118 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ  
Bowling for Health 

1(0-2-1) 

850119 เปตองเพ่ือสุขภาพ  
Petangue for Health 

1(0-2-1) 

850120 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ   
Social Dance for Health 

1(0-2-1) 

850121 แอโรบิกด๊านซ์เพ่ือสุขภาพ   
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1) 

850122 กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือสุขภาพ   
Rhythmic Activities for Health 

1(0-2-1) 

850123 โยคะเพ่ือสุขภาพ   
 Yoga for Health 

1(0-2-1) 

850124 วู้ดบอลเพ่ือสุขภาพ    
Woodball for Health 

1(0-2-1) 

850125 แชร์บอลเพ่ือสุขภาพ    
 Chairball  for  Health 

1(0-2-1) 
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   6.1.2 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 2)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
107101 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม     

Holistic Health Promotion 
2(2-0-4) 

107103 ยาสูบ  แอลกอฮอล์  กับสุขภาพ     
Tobacco, Alcohol  and  health 

2(2-0-4) 

107106 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
First Aid and Basic Life Support 

2(1-2-3) 

107107 สุขภาพและความงาม  
Health and Beauty 

2(2-0-4) 

441110 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ  
Physical Education and  Recreation for Fitness Promotion 

2(1-2-3) 

700110 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
Health, Environment and  Safety 

2(2-0-4) 

700111 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ 
Happiness and Creative Health 

2(2-0-4) 

710101 วัยรุ่นกับความปลอดภัย   
Teenagers and Safety 

2(2-0-4) 

731101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น   
Life Skills  and  Adolescent  Health 

2(2-0-4) 

 

6.2  กลุม่การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
107104 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา   

Mindfulness  Cultivation  for  Wisdom 
2(1-3-2) 

107105 การจัดการครอบครัว  
Family  Management 

2(2-0-4) 

107108 ศิลปะการท างานอย่างเป็นสุข   
Art of Working for Happiness 

2(2-0-4) 

241102 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน  
Personality and Self  Development 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
245107 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล   

Information Literacy in the Digital Age 
2(2-0-4) 

245108 การจัดการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน    
Knowledge Management  for Sustainable Learning 

2(2-0-4) 

311191 รู้รอบเรื่องอาหาร    
Food Scholar 

2(2-0-4) 

402401 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
Training  for  Professional  Development 

2(2-0-4) 

414202 อารมณ์และการจัดการความเครียด   
Emotion and Stress Management 

2(2-0-4) 

423104 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา   
Educational  Technology  Equipment  Operation 

2(2-0-4) 

423321 การออกแบบและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์    
Design  and  Creative  Presentation 

2(2-0-4) 

430312 การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา   
Quality  Management  in  Educational Organizations 

2(2-0-4) 

430314 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 
Learning  Organization  Management 

2(2-0-4) 

 

6.3  กลุม่ปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
245109 สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา 

Information for Wisdom  Development 
2(2-0-4) 

250108    มรดกทางภูมิปัญญาไทย 
Thai Wisdom Heritage 

2(2-0-4) 

250109    อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

2(2-0-4) 

257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
Economics of Everyday Life 
 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
265108   มนุษย์กับศาสนา 

Man  and  Religions 
2(2-0-4) 

265127   ความจริงและความหมายของชีวิต 
Reality  and  Meaning  of  life 

2(2-0-4) 

402402   รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
Lifestyle and Multi Cultural Learning 

2(2-0-4) 

402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficiency  Economy  and  Social  Development 

2(2-0-4) 

402404   จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
Volunteer  Spirit  for  Social  Development 

2(2-0-4) 

601102 ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย 
Thai Folk Art and Wisdom  

2(2-0-4) 

 
6.4  กลุม่ตรรกะและการพัฒนาความคิด   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
265503   มนุษย์กับทักษะการคิด 

Man and Thinking  Skills 
2(2-0-4) 

402405   การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม   
Creative  Thinking  for  Society 

2(2-0-4) 

404211   ทักษะการคิดนอกกรอบ   
Lateral  Thinking  Skills 

2(2-0-4) 

404306   จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
Contemplative  Education  for  Self  Development 

2(2-0-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 14 - 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  http://cid.buu.ac.th   

 

ค าอธิบายรายวิชา (COURSE DESCRIPTION) 
 1.  กลุม่วิชาภาษา   
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    
   1.1.1  ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
 

  222101 ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
    English I 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  
English with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical 
command of the English language for efficient communication in daily life 
  222102 ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
    English II 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดับกลาง เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Intermediate skills  in listening, speaking, reading, and writing 
English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of  
a higher knowledge and understanding of structure designed to achieve a more 
practical and greater command of the English language for efficient communication 
in daily life  
  222103 ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
    English III 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  เน้นเรื่ององค์ประกอบทาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างระดับสูง   
   Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing 
English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of 
the highest knowledge and understanding including social and cultural aspects of the 
language, to examine their influence on structure, and language usage in a variety of 
circumstances designed to best enhance command of the English language 
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   1.1.2  ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
 
  107202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล   3(3-0-6) 
    English for Nursing Profession 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในสาขาวิชาชีพ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Nursing Profession which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in the Nursing Profession  
  190201 ภาษาอังกฤษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
    English for Gems and Jewelry  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
น าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ    
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Gems and Jewelry which appears in printing materials 
and other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in  Gems and Jewelry  
  222201 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
    English for Humanities and Social Sciences 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
น าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Humanities and Social Sciences which appears in 
printing materials and other informative media including inquiries and presentation of 
related contents applicable in  Humanities and Social Sciences 
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  271201 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
    English for Humanities and Social Sciences  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
น าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Humanities and Social Sciences which appears in 
printing materials and other informative media including inquiries and presentation of 
related contents applicable in  Humanities and Social Sciences 
  271203 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
    English for Sciences and Technologies  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
น าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Sciences and Technologies which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Sciences and Technologies 
  300201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
    English for Sciences and Technologies  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
น าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Sciences and Technologies which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Sciences and Technologies 
  449201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  3(3-0-6) 
    English for Teachers and Educational Personnel 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การน าเสนองานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และศัพท์เฉพาะ
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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    Skills in listening, speaking, reading and writing English as 
communicative tools for teaching and learning, searching for information, various 
types of academic presentation, and terminology for teachers and educational 
personnel 
  500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
    English for Engineering 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Engineering which appears in printing materials and 
other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in Engineering 
  598201 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์     3(3-0-6) 
    English for Medicine  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศพัท์เฉพาะทาง
การแพทย์  จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร  การตรวจและรักษาผู้ปุวย  
รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องทางด้านการแพทย์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Medicine which appears in printing materials and 
other informative media for efficient communication in patient diagnosis and 
treatment, including inquiries and presentation of  related contents  in  Medicine 
  610201 ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์    3(3-0-6) 
    English for Fine and Applied Arts    
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านศลิปกรรมศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Fine and Applied Arts which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Fine and Applied Arts 
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  650201 ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์   3(3-0-6) 
    English for Applied Thai Traditional Medicine 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร  การตรวจ
และรักษาผู้ปุวย  รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์   
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Applied Thai Traditional Medicine which appears 
in printing materials and other informative media for efficient communication in 
patient diagnosis and treatment with Applied Thai Traditional Medicine, including 
inquiries and presentation of  related contents  in  Applied Thai Traditional Medicine 
  668203 ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ     3(3-0-6) 
    English for Business  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
ธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การประยุกต์ในด้านธุรกิจ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Business which appears in printing materials and other 
informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in  
Business 
  671201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
    English for Political Science  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
รัฐศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือการประยุกต์ในด้านรัฐศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Political Science which appears in printing materials and 
other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in  Political Science 
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  675201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
English for Public Administration  

    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Public Administration which appears in printing materials 
and other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in  Public Administration 
  678201 ภาษาอังกฤษทางด้านนิติศาสตร์     3(3-0-6) 
    English for Law  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
นิติศาสตร์  จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือการประยุกต์ในด้านนิติศาสตร์  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Law which appears in printing materials and other 
informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in  
Law 
  683201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด   3(3-0-6) 
    English for Physical Therapy Profession 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
วิชาชีพกายภาพบ าบัด  จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร  การตรวจและ
รักษาผู้ปุวย  รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพบ าบัด   
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Physical Therapy Profession which appears in 
printing materials and other informative media for efficient communication in patient 
diagnosis and treatment with Physical Therapy Profession, including inquiries and 
presentation of  related contents  in  Physical Therapy Profession 
   700201 ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์    3(3-0-6) 
    English for Public Health  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านสาธารณสุขศาสตร์  
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    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Public Health which appears in printing materials and 
other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in  Public Health 
  750201    ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 3(3-0-6)  
    English for Career Preparation  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การอ่านโฆษณาจัดหางาน 
การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวเพื่อ
สัมภาษณ์  การสื่อสารทางโทรศัพท์ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Sciences and Social Sciences which appears in printing 
materials and other informative media, reading job advertisement,  filling an application 
form, application letter writing, curricular vitae, interview preparation, telephone 
communication, including inquiries and presentation of related contents applicable in 
careers 
  761201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร   3(3-0-6) 
    English for Agricultural Science 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตร จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Agricultural Science which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Agricultural Science     
  790201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม   3(3-0-6) 
    English for Pharmaceutical Profession  
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
เภสัชกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือการประยุกต์ในด้านเภสัชกรรม  
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    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Pharmaceutical Profession which appears in 
printing materials and other informative media including inquiries and presentation of 
related contents applicable in Pharmaceutical Profession     
  830201    ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล   3(3-0-6) 
    English for Marine Technology 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Marine Technology which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Marine Technology 
   850201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา    3(3-0-6)
    English for Sports Sciences 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Sports Sciences which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Sports Sciences 
  885201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ   3(3-0-6)
    English for Informatics 
    ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน
วิทยาการสารสนเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหา
ที่เก่ียวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาการสารสนเทศ  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Informatics which appears in printing materials 
and other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in Informatics 
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  918201 ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
    English for Logistics  
     ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน 
โลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์  
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing 
on specific terminology relevant to Logistics which appears in printing materials and 
other informative media including inquiries and presentation of related contents 
applicable in Logistics 
 

  1.2  กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ    
  222207   การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(3-0-6)      
    English Listening and Speaking for Careers 
    ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดย
ใช้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
    Listening, speaking, and conversation skills required to achieve 
career path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms  
  222208   การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(3-0-6)      
    English Reading for Careers 
    การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอ่าน
ประเภทต่างๆ รวมทั้งค าศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ  
    Reading documents and printing materials, methodology and 
various types of reading skill including vocabularies and structure related to specific 
careers 
  222209   การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ     3(3-0-6)      
    English Writing for Careers 
    การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
    Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to 
specific careers 
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  222271 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน     3(3-0-6) 
    English for Job Application 
    การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน 
    Writing of curricular vitae, job application letter;  job interview, 
language and terminology used in job interview 
  222272 ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    English for Standardized Tests 
    ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค าศัพท์ ข้อความที่ตัดตอน
มาส าหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และค าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
    Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, 
reading excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in 
standardized tests 
  222273 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   English Grammar and Structure 
   ไวยากรณ์  ชนิดของค าภาษาอังกฤษ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาส
และสถานการณ์  โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องและสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general 
and specific occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient 
meaning interpretation skills 
  222274 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    Spanish for Communication  
   ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level  
  222275 ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    Russian for Communication 
   ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
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   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level  
  222276 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    German for Communication 
   ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level  
  222277 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    Portuguese for Communication 
   ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level  
  226104 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    French for Communication I 
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  226105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    French for Communication II 
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
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  228101  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
      Thai Language Skills for Communication 
   ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ท้ังในชีวิตประจ าวันและ 
ในเชิงวิชาการ 
   Language, thinking, and reason; integration of language skills for 
efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for 
academic purposes 
  228202  การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย   3(3-0-6) 
    Academic Article and Research Writing 
    ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจัย  หลักการเขียน
บทความวิชาการและงานวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ภาษา การเขียนอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ  
    Characteristics and types of academic articles, principles in  
writing articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing 
   233193 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 
    Khmer for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  233194 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Khmer for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Vietnamese for Communication I 
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
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   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  233196   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Vietnamese for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  233197 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    Indonesian for Communication   
   ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level  
  234101 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Korean for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  234102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Korean for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  235101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 

Chinese for Communication I 
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
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   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  235102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 

Chinese for Communication II 
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  236101 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 

Japanese for Communication I 
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  236102 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 

Japanese for Communication II 
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Malayan for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Malayan for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
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   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Lao for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Lao for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Burmese for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Burmese for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Tagalog for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
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   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Tagalog for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Filipino for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Filipino for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
  999XXX ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
    Bahasa for Communication I  
    ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and 
conversation at the basic level 
  999XXX ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
    Bahasa for Communication II  
   ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น 
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   Grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 

 2.  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์   
 

  228102 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ    3(3-0-6) 
    Art of Speaking and Presentation  
    การพูดเพ่ือเสริมสร้างความส าเร็จ  การพัฒนาเนื้อหา  ภาษา บุคลิกภาพและ
กลวิธีการพูด  การพูดเพ่ือวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ  การน าเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการ
น าเสนอ 
    Speaking for achievement; developing speech contents, 
language, personality, and speaking strategy; speaking for various objectives and 
occasions; project and work presentation; use of media in presentations 
  245101 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
    Information for Life Long Learning  
    บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
การพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น เทคนิคการปรับแต่งสารสนเทศส าหรับ
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการน าเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ 
    Roles and importance of information used for life long 
learning; skill development; information search strategies, techniques on information 
modification for specific purposes; and creative information presentation 
  250105 มนุษย์กับอารยธรรม     3(3-0-6) 
    Humans and Civilization   
    ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้ง
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
    Human wisdom in organizing social, economic, and political 
systems in accordance with the natural environment and culture of a particular  
region which affected the creation of civilizations in the past, present, and future 
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  262121 มนุษย์กับวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
    Humans and Culture  
    ก าเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย ์ความคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทาง
สังคม  การเมือง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  ภูมิหลังสังคมไทย  ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  และความ 
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
    Origin and evolution of human culture; perceptions on culture; 
relations between human, culture and society; effects of change on social, political, 
legal and economic conditions; Thai social background, cultural conflicts and cultural 
change 
  265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
    Integrated Humanities  
    การพัฒนาจิตส านึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมาย
ของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งก าหนด
ความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความส าคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
จริยธรรมในชีวิตประจ าวันที่มีต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน 
    Development of critical consciousness related to value seeking 
and the meaning of human life from different perspectives such as scientific, social 
and religious dimensions, influences on human potential, the importance of 
knowledge to life; various forms of knowledge searching; ethics in daily life for 
oneself, others and the entire society; and practices of  reasonable thinking in 
everyday life 
  423103 พ้ืนฐานการคิดเชิงระบบ     3(3-0-6) 
    Fundamental Systems Thinking 
    ความหมาย  หลักการ  คุณค่า  แนวคิด  ที่มา  และธรรมชาติของการคิด
เชิงระบบ  การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้  การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา  การน าหลักการ
คิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ  ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ 
    Definition, principles, values, concepts, background, nature of 
system thinking, system thinking and learning organization, system thinking and 
problem solving, and application of system thinking to solve different types of 
problems in various careers 
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  610101 ศิลปะกับชีวิต      3(3-0-6) 
    Art and Life 
    ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง 
ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง  
และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน 
    Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; 
design, music, drama; studies on beauty value,  aesthetics, art impression, as well as 
analysis on relations;  progress of Thai and international arts and their influence on 
present-day society’s lifestyle 
  875194 มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
    Human, Natural Resources and Environment 
    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม 
พฤติกรรม แรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถกระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ท าลาย และเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
    Relation between human and ecological and social systems; 
human behaviors and impulses to stimulate, accelerate, delay, create, destroy, and 
alter, natural resources and the environment; impact of economic and social 
development; effect of regulations on environmental management; balance 
between social, economic and environmental forces; principles of sustainable 
development 
 

 3.  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์  
 

  201101 สื่อในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
    Media in Everyday Life 
    ลักษณะทั่วไปของสื่อในสังคมประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างของสื่อ 
ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของสื่อท่ีมีต่อสังคม การใช้ประโยชน์และการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการ
บริโภคในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตในอนาคต 
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    General characteristics of media in various societies; media 
structure arrangement, importance and roles of media society; media utilization, and 
knowing what the media is up to in daily life, including analysis of change in media 
and communication technologies in daily life in the future 
  241101 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว   3(3-0-6) 
    Psychology for Living and Adjustment 
    การประยุกต์แนวคิดที่ส าคัญทางจิตวิทยา ได้แก ่อารมณ์ บุคลิกภาพ  
แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง  
การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    Application of important psychological concept such as 
emotion, personality, motivation, learning,  and attitudes in living with regards to self-
understanding and understanding others; relationship establishment; associating with 
others;  problem solving skills and self-adjustment to circumstances in both daily life 
and in the changing societies  
  250107 สถานการณ์โลกปัจจุบัน     3(3-0-6) 
    Contemporary World Affairs 
    สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและ
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอ านาจและองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ 
    Present situation in different regions of the world including 
wisdom and important events in the contemporary world; roles and strategies in 
solving internal and international problems of great powers and international 
organization      
  262213 สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
    Thai Society and Culture 
    ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม 
ความส าคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว  สถาบัน
การเมืองการปกครอง  สถาบันเศรษฐกิจ   สถาบันการศึกษา  และสถาบันศาสนา  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของ
สังคมไทย 
    General characteristics of Thai society; social arrangement and 
social structure; importance, duties and roles of different institutions that comprise 
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Thai society, such as family, politics and government, economy, education, and 
religions, including analysis of economic, social and security problems of Thai society; 
and guidelines for the survival of Thai society 
  414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
    Group Dynamics and Leadership    
    ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม 
เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้น า หน้าที่ของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่ม
กับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ  
    Theories and principles concerning nature of groups, group 
dynamics process, techniques and methods of group arrangement, leadership, group 
leader and group member function, group activity skill development and learning, 
communication, group problem solving and decision making 
  671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
    Integrated Social Sciences 
    การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรม
ทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่  
การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ  
ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  
    Social skill development; systems thinking; and practices on 
social morality and ethics, integration of knowledge with real social life in different 
dimensions, such as politics and government, laws, geography, history, social science, 
public policies, good governance, human rights, culture, social problems, economics, 
business operation, technologies, management, intellectual property, as well as Thai 
identity in the global society 
  678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
    Basic Knowledge of General Law 
    ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบ
กฎหมายที่ส าคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวล
กฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
    Background and evolution of law; definition and general 
characteristics, important legal systems around the world, basic knowledge of 
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constitutional law, administrative law, criminal law, and civil and commercial law in 
relation to daily life 
  875196 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ     3(3-0-6) 
    Natural Disasters 
    ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่างๆ ลักษณะภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นบน
โลก สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ และผลที่ตามมา การสังเกตลักษณะที่เตือนถึงการเกิดภัยพิบัติ รวมไป
ถึงวิธีการเฝูาระวัง และการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของโลกท่ีส่งผลต่อโลกในอนาคต 
    Various types of natural disasters, attributes of natural disasters 
on earth; causes of each type of natural hazards and their impact; observation of 
warning signs of natural disasters; methods of natural disasters monitoring and 
warning by using geographical information technologies; impact of ongoing physical 
changes on earth and their affect to the world both present and future 
 

 4.  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 

  302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
    Mathematics in Everyday Life 
    คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  
หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    Basic financial mathematics, principles of problem solving, 
rational usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative 
starting situations by setting proposed problems or simulated situations of conditions 
relating to everyday life emphasizing suitable examples or circumstances concerning 
the field of science and technology 
  302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
    Mathematics for Daily Life 
    คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  
หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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    Basic financial mathematics, principles of problem solving, 
rational usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative 
starting situations by setting proposed problems or simulated situations of conditions 
relating to daily life emphasizing suitable examples or circumstances concerning the 
field of humanities and social sciences 
  303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล     2(2-0-4) 
    Miracle of Molecules 
      การน าความรู้ทางเคมีเก่ียวกับโมเลกุลของสารต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่  เครื่องส าอาง  ยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  ผลิตภณัฑ์เคมี  อาหาร  พลาสติกและ
ยาง  เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก  และหัวข้ออ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับโมเลกุล 
    Knowledge of Chemistry  to explain about molecules  used in 
everyday life, such as cosmetics, medicine and health products, chemical products, 
food, plastic and rubber, fuel, alternative energy and other topics relevant to 
molecules 
  306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
    Biodiversity and Conservation 
    ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม  ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  ภูมิปัญญาไทยและ
การอนุรักษ์ 
    Biodiversity, genetic materials, genetically modified organisms 
(GMO), relation between life and environment, utilization of nature, Thai wisdom and 
conservation 
  306107 ภาพต่อชีวิต      2(2-0-4) 
    Jigsaw of Life 
    ก าเนิดจักรวาล  ก าเนิดโลก  ก าเนิดชีวิต  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของชีวิตตลอดชั่วอายุ  ร่างกายและจิตวิญญาณ  การเรียนรู้ชีวิตแบบองค์รวม  และการด าเนินชีวิตใน
โลกปัจจุบันอย่างเป็นปกติสุข  
    Origin of the universe, earth, life, growth and development of 
entire life; physical body and spirituality; holistic life learning, and happy living in the 
present world 
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  308120 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์  2(2-0-4) 
    Introduction to Radioactivity and Nuclear Power 
   ชนิดของแหล่งก าเนิดของรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร 
กัมมันตภาพรังสี   การวัดรังสี  ผลทางชีววิทยาและทางกายภาพของรังสี การปูองกันอันตรายจากรังสี 
การใช้ประโยชน์จากรังสี หลักการเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟูานิวเคลียร์ การ
จัดการกากกัมมันตรังสี  
   Types of radioactive sources; interaction of radiation with 
matter; radioactivity; radiation measurement; biological and physical effects of 
radiation; radiation prevention; radiation utilization; primary principles of nuclear 
reactor and nuclear power plant, radioactive waste management 
  308150 พลังงานเพ่ือชีวิต      2(2-0-4) 
    Energy for Life 
    ความหมาย ประเภท แหล่งก าเนิดพลังงาน  มนุษย์กับการใช้พลังงาน  
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   Definitions, types, energy sources, human and energy 
consumption, energy consumption problems and solving methods, energy 
conservation, and sufficiency economy way in energy consumption  
  309101 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2(2-0-4) 
    Marine Ecology and Ecotourism 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล  โดยเน้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    Basic concepts of marine ecology and ecotourism, 
management and control the impact of tourism on marine ecology by emphasizing 
sustainable benefits 
  309102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  2(2-0-4) 
    Marine Natural Resources and Environment 
    สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพในทะเล  ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  การประเมินผล
กระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
    Physical, chemical, and biological aspects of marine 
environments; natural marine resources both biological and non-biological; natural 
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marine resource utilization and conservation; assessment of the impact of human 
activity on marine natural resources 
  309103 วิทยาศาสตร์ทางทะเล     2(2-0-4) 
    Marine Science 
    ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
ทะเลและมหาสมุทร  สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ  ในทะเล  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล  
วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจ าวัน  และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
    General attributes of seas and oceans, physical and chemical 
properties, diversity of marine life and resources, utilization of marine resources, 
marine science and everyday life, and impact of human activity on marine ecologies 
 

 5.  วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

  885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
    Information Technology in Daily Life 
    ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    Definition, importance, components of information technology  
multimedia, data communication and computer networks, services and application software 
on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics 
concerning the use of information and communication technology 
 

 6.  กลุม่วิชาเลือก (รวมวชิาทางด้านสุขภาพ) 
  6.1  กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ 
   6.1.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 1)   
    บังคับให้เรียน  1  รายวิชา  จ านวน  1 หน่วยกิต จาก  25  รายวิชาต่อไปนี้ 
 

  850101  การฝึกด้วยเครื่องน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
   Weight Training for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ าหนัก 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using weight training. 
  850102   การเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Walking and Jogging for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using walking and jogging activities 
  850103   ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Football for Health 
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using football activities 
  850104 บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Basketball for Health 
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using basketball activities 
  850105   วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Volleyball for Health 
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using volleyball activities 
  850106  ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Swimming for Health  
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ า 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using swimming activities 
  850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Futsal for Health 
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using futsal activities 
  850108   แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Handball for Health   
    ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using handball activities 
  850109   แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Badminton for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using badminton activities 
  850110   เทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Tennis for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using tennis activities 
  850111   ซอฟท์เทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Soft Tennis for Health         
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using soft tennis activities 
  850112   เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Table Tennis  for Health         
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using table tennis activities 
  850113   มวยไทยเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Muay Thai for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using muay thai activities 
  850114   กระบี่กระบองเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Krabi Krabong for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using krabi krabong activities 
  850115  ตะกร้อเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Takraw for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using takraw activities 
  850116  ศิลปะสู้ปูองกันตัวเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
    Martial Art for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ปูองกันตัว 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using self defense activities 
  850117  เทควันโดเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Taekwando for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด 



 

 

- 43 - 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  http://cid.buu.ac.th   

   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using taekwando activities 
  850118  โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Bowling for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using bowling activities 
  850119   เปตองเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Petangue for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using petangue activities 
  850120   ลีลาศเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Social Dance for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using social dance activities 
  850121   แอโรบิกด๊านซ์เพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Aerobic Dance for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using aerobic dance activities 
  850122  กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Rhythmic Activities for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using rhythmic activities 
  850123   โยคะเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Yoga for Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using  yoga activities 
  850124 วู้ดบอลเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Woodball  for  Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล 
   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using woodball activities 
  850125 แชร์บอลเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Chairball  for  Health 
   ความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ
ออกก าลังกายการควบคุมน้ าหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล 
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   Significance of health and physical fitness; science of exercise, 
weight control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical 
fitness, recreation using chairball activities 
 

   6.1.2 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  (กลุ่มที่ 2)   
 

  107101   การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม    2 (2-0-4) 
    Holistic Health Promotion 
    แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การปูองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง  
เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    Concepts of holistic health; principles of health promotion 
covering physical, emotional, social, and spiritual aspects; prevention and reduction 
of risky behaviors; self-help concepts that promote good health and improve the 
quality of life 
  107103   ยาสูบ  แอลกอฮอล์  กับสุขภาพ       2 (2-0-4) 
    Tobacco, Alcohol and health 
     สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการ
ปูองกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์  กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและ
แอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์ 
     Tobacco and alcohol consuming situations, hazard, guidelines 
to prevent tobacco and alcohol consumption, methods to stop smoking and/or 
drinking , Global and Thai laws regarding tobacco and alcohol, ramification of 
tobacco and alcohol industries 
  107106   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น    2(1-2-3) 
    First Aid and Basic Life Support 
    แนวคิด  หลักการการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติ
เบื้องต้น  การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  ยาสามัญ
ประจ าบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทาง
การแพทย์ 
    Concept, principles of first aid, assessment and observation of 
initial signs and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in 
community, basic life support, nostrum and its usage, safety and pain relief before 
transferring  to hospital 
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  107107   สุขภาพและความงาม      2(2-0-4) 
    Health and Beauty 
    แนวคิดวิถีธรรมชาติเพ่ือการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม  
แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล  
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย 
    Concepts of natural ways for holistic health and beauty care; 
concepts and guidelines for balanced health and beauty promotion through Thai and 
universal wisdom under the philosophical principles of sufficiency economy in 
accordance with Thai context and lifestyle 

441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ    2(1-2-3) 
    Physical Education and Recreation for Fitness Promotion 
    ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้
กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
และอารมณ์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต 
    Definition, principles and components of physical education 
and recreation important to human physical and emotional growth and 
development, application of physical education and recreation activities in order to 
develop skills and fitness both physical and mental affecting life living 
  700110  สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    2(2-0-4) 
    Health, Environment and  Safety 
    ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย การด ารงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหา
ทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
     Definition, concepts, principles of health, environment and 
safety; daily living, adaptation in present society and the result of globalization on 
social, health, environmental and safety problems for better quality of life 
  700111   ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์    2(2-0-4) 
    Happiness and Creative Health 
    ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับ
ความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง 
ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการด าเนินชีวิตในมิติท่ีหลากหลาย และสัมพันธ์กับ
ความสุขและคุณค่าของชีวิต  
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    Definition, principles, concepts, situations, trends, policies 
concerning happiness and good health in present and future society, happiness of 
life concept from various perspectives, creation of happiness and health in daily life, 
and related to happiness and value of life  
  710101   วัยรุ่นกับความปลอดภัย        2(2-0-4) 
    Teenagers and Safety 
    ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการ
กับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น 
    Definition, concepts concerning teenagers, safety, various risks 
of teenagers in environment, food, traffic, and daily life; techniques of risk 
management in health and safety of teenagers 
  731101   ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น      2(2-0-4) 
    Life Skills and Adolescent Health 
    ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะ
ชีวิต และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์  สุขภาพทางเพศ  ทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ   
    Definition, concepts, growth and development, components of 
life skills and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, 
sexual health, necessary life skills for life planning, and self development for health 
promotion 
 
  6.2  กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต     
 

  107104   การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา      2(1-3-2) 
    Mindfulness  Cultivation  for  Wisdom 
    หลักธรรมพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน 
คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญา
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
    Dharma principles in daily life, principles of meditation, 
benefits of meditation practices, practices on mediation to cultivate concentration 
and wisdom for establishing and maintaining a good quality of life 
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  107105   การจัดการครอบครัว      2(2-0-4) 
    Family Management 
    มโนมติเก่ียวกับครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการครอบครัว การเตรียมตัวก่อนมีคู่ครอง การครองชีวิตคู่ ปัญหาครอบครัว แนวทางการ
จัดการกับครอบครัว นโยบายเกี่ยวกับครอบครัว แนวโน้มครอบครัวในอนาคต และกฎหมาย
ครอบครัว 
    Ideological concepts of family, family development, factors 
related to family management, self-preparation before marriage, married life, family 
problems, guidelines on family management, policies and trends of family in the 
future including family laws 
  107108    ศิลปะการท างานอย่างเป็นสุข      2 (2-0-4) 
    Art of Working for Happiness 
    แนวคิดเก่ียวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน
เพ่ือบรรลุเปูาหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการด าเนินชีวิตและการท างาน ด้วย
ความเข้าใจในความหมายของความสุขและความส าเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    Concepts concerning experienced human life, learning styles of 
homogeneous living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized 
reality in living and working through the understanding of the meaning of true 
happiness and success using transforming learning process under sufficiency 
economy principles 
  241102   การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน    2(2-0-4) 
    Personality and Self Development 
    แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพ่ือ  
การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี  
    Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding 
interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality 
development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good 
quality of life 
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  245107   ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล   2(2-0-4) 
    Information Literacy in the Digital Age 
    บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และ
ความสามารถด้านสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะ 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
    Roles and importance of information; standard of knowledge 
and information competence in a knowledge-based society; ability and skills to 
search and access a wide variety of information sources, learning methods, 
integration of knowledge, and information ethics  
  245108   การจัดการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน     2(2-0-4) 
    Knowledge Management for Sustainable Learning 
    ความหมาย  รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้   การตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้  ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์
หลักการจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
    Definition, patterns and theories of knowledge management, 
realization of the importance of knowledge management; characteristics and 
evolution of a knowledge-based society, application of knowledge management 
principles for sustainable learning 
  311191   รู้รอบเรื่องอาหาร        2(2-0-4) 
    Food Scholar 
    ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคท่ัวไป ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตาม
วัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
   Knowledge concerning food products for general consumption; 
food products for health, genetically modified organism (GMO) food products, future 
food products; guidelines for food consumption according to age and safety 
consumption 
  402401    การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ      2(2-0-4) 
    Training for Professional Development 
    หลักการ เทคนิคการจัดและบริหารโครงการฝึกอบรม สัมมนา  
การประชุมทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาอาชีพ ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
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     Principles and techniques of project organization and 
management of training, seminars, academic conferences, short-courses training for 
professional development in accordance with community and social needs 
  414202   อารมณ์และการจัดการความเครียด     2(2-0-4) 
    Emotion and Stress Management  
    ความหมาย ความส าคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการด ารงชีวิต 
หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง  ความส าคัญ
ของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด  
การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลาย
ความเครียด  การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    Definition, significance, influence of stress in daily life, 
principles, concepts, theories related to stress, self-assessment of stress,  
importance of emotion, personality, mental health, self-esteem related to stress, 
change of thinking, positive thinking, problem confrontation, stress release practice, 
stress management techniques at work and daily life 
  423104    การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา     2(2-0-4) 
    Educational Technology Equipment Operation  
    ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ความรู้พื้นฐานทางระบบไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง ระบบฉาย และระบบคอมพิวเตอร์  
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  เก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
    Definition, significance, types of educational technology 
equipment, basic knowledge of electrical and electronic systems, audio, projection 
and computer systems, equipment operation training, and maintenance 
   423321   การออกแบบและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์    2(2-0-4) 
    Design and Creative Presentation  
    หลักการออกแบบเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพ
กับการน าเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการน าเสนอ กลุ่มเปูาหมายกับการน าเสนอ  ลักษณะเฉพาะ
ของสื่อกับการน าเสนอ สื่อประสมกับการน าเสนอ และทักษะการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
    Principles of design for communication, presentation skills in various 
occasions, personalities and presentation, creative thinking and presentation, target groups 
and presentation, specific qualification of media and presentation, multimedia and 
presentation, and skills on creative presentation 
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  430312   การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา    2(2-0-4) 
    Quality Management in Educational Organizations 
    ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ แนวทางปฏิบัติของการบริหาร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
    Definition, principle, concepts, significance, operational 
guidelines of quality management and educational quality assurance; quality 
assurance management in basic and tertiary education  
  430314   การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้    2(2-0-4) 
    Learning Organization Management 
    ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ แนวทางปฏิบัติของการจัด
องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษารายกรณีองค์การที่ประสบความส าเร็จ 
    Definition, principle, concepts, significance, operational 
guidelines of learning organization management, knowledge management, innovation 
and technologies, cultures for organization development to learning organization, 
case studies of successful organizations 
 

  6.3  กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา  และหน้าที่พลเมือง    
 

  245109   สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา     2(2-0-4) 
    Information for Wisdom Development 
    บทบาท ความส าคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญา ภูมิ
ปัญญากับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประเภทและแหล่งสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภูมิ
ปัญญา  การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยภูมิปัญญา การพัฒนาภูมิปัญญา การปรับใช้ภูมิปัญญาในสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
    Roles, importance, types, and components of wisdom delivery; 
wisdom of self, social and national development; types and sources of information 
for wisdom development; cultivating wisdom; application of wisdom according to 
present circumstances 
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  250108    มรดกทางภูมิปัญญาไทย       2(2-0-4) 
    Thai Wisdom Heritage 
    มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพ่ือการด ารงชีวิตในระบบ
นิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 
    Heritage of Thai wisdom originating from natural learning and 
evolving into knowledge, thoughts, beliefs, and competency for human adaptation 
and adjustment for life in ecological systems, natural surroundings and a variety of 
socio-cultural environments 
  250109    อาเซียนศึกษา        2(2-0-4) 
    ASEAN Studies 
    ก าเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิด
การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อก าหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเปูาหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
    Establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian 
Nations); the concepts of ASEAN integration; ASEAN Roles and declarations; the 
ASEAN Summits’ regulation and ASEAN charter; Goals and Cooperation in political-
security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region 
  257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
    Economics of Everyday Life 
    แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม
ทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงิน
และการธนาคาร เงินเฟูอ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
    Concepts and basic principles of economic activities in both 
micro and macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production 
and costs of production, national income, money and banking, inflation and 
deflation, public finance, international trade, the concepts of economic self-
sufficiency, and the application of economic perception on everyday life in general 
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  265108   มนุษย์กับศาสนา       2(2-0-4) 
    Man and Religions 
    ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่
มีต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือใช้
แก้ปัญหาชีวิต 
    Definitions, sources, and types of religions in addition to 
exploring religious relationships and attitudes in life, society and the world in general 
and explores the concepts of life and lifestyle development in accordance with 
religious rules and the application of religious principles to solve humanities’ 
problems in life 
  265127   ความจริงและความหมายของชีวิต     2(2-0-4) 
    Reality and Meaning of Life  
    ความหมาย วิธีการทางปรัชญา และความส าคัญของปรัชญาต่อชีวิตมนุษย์ 
ปัญหาทางปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ   
    Meaning, philosophical principles, and importance of philosophy 
in human life through the exploration of philosophical and metaphysical issues and 
problems related to humanity’s search for meaning 
  402402  รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
    Lifestyle and Multi Cultural Learning 
    ความหมาย  หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรม
ในระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประเภทและองค์ประกอบของ
วัฒนธรรม  ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม  ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา  และแนวทางแก้ไข  ระบบพหุวัฒนธรรม  การ
เตรียมตัว  การปรับตัว  และการประยุกต์ในชีวิตประจ าวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    Definition, principles, concepts concerning lifestyle and culture 
in various cultural contexts, cultural diversity,  category and component of culture, 
relationship between lifestyle and culture, affects of cultural diversity and lifestyle, 
reason analysis of problem and its solution, multiculturalism, preparation, 
adaptation, and application in daily life both inside and outside an educational 
institution 
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  402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม    2(2-0-4) 
    Sufficiency Economy and Social Development 
    ความหมาย หลักการ แนวคิด  ความส าคัญ แนวทางปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม   โครงการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 
    Definition, principles, concepts, significance, operational 
guidelines, and relationship between concept of sufficiency of economy and self and 
social development, royal initiative sufficiency economy and social development, 
and  application of knowledge to improve the quality of life 
  402404   จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2(2-0-4) 
    Volunteer Spirit for Social Development 
    ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ   
วงจรการด าเนินการกิจกรรม  กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี  การสร้าง
นวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้น
โครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง  และความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมจิต
อาสา  
   Definition, activities, models of the volunteer spirit within and 
outside the country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer 
members and promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project 
arrangement, techniques to manage good projects focusing on particular projects 
relevant to planning, good communication, and continuity of volunteer spirit activity 
operation 
  601102   ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย      2(2-0-4) 
    Thai Folk Art and Wisdom 
    ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนา
ส่งเสริมคุณค่าศิลปะพ้ืนบ้านในสังคมปัจจุบัน 
    Definition, significance, type of Thai folk art and local wisdom,  
relations between folk art and wisdom in the Thai way of life, guidelines promote 
preservation and development of folk art value in today's society 
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  6.4  กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด  
 

  265503   มนุษย์กับทักษะการคิด       2(2-0-4) 
    Man and Thinking  Skills 
    ความหมาย วิธีการคิด คุณค่าของการคิด และการใชปญญาหาเหตุผล การ
น าทักษะการคิดไปใช้เพื่อปองกัน และแกปญหาในชีวิตประจ าวัน 
    Definition, principles of thought, value and wisdom in the 
application of critical thinking skills towards problem identification, prevention and 
solution in daily life 
  402405   การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม      2(2-0-4) 
    Creative  Thinking  for  Society 
    หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความส าคัญและ 
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม  การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
    Principles, concepts and theories of creative thinking; 
importance and guidelines on creative thinking development; relationship of creative 
thinking towards social development; social learning, analysis, and problems; 
application of educational knowledge, and creative thinking as proposed guidelines 
on social development 
  404211   ทักษะการคิดนอกกรอบ      2(2-0-4) 
    Lateral Thinking Skills 
    ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ 
การคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิค 
การคิดนอกกรอบขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้  การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  
การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการน าเสนอผลงานการคิดนอกกรอบโดย
ประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบใน 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรม และข้อดีและข้อจ ากัดของ 
การประยุกต์การคิดนอกกรอบ 
    Definition, background, significance, principles and concepts of 
lateral thinking, types of lateral thinking, systematic lateral thinking, techniques of 
basic, advanced and skillful lateral thinking, creating work and team on lateral 
thinking, technique development of work presentation by applying techniques of 
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lateral thinking to solve problems ethically in different circumstances in daily life, 
and advantages and limitations of lateral thinking application 
  404306   จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง    2(2-0-4) 
    Contemplative Education for Self Development 
    การพัฒนาตนเองส าหรับบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้าน
ในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสาน
สรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง  สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะ
และคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝุเรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุล
ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
   Self development for expected graduates in globalization by 
using contemplative education as a basis focusing on the value of learning through 
concentration and reflection to allow students to develop full potential, concepts 
and learning process, integration and interdisciplinary, learning through direct 
experience, system thinking, learning leading to internal change, deeply-acquired 
listening, aesthetic conversation, personality science, skill development and learning 
quality in order to encourage student eager to learn and practice continuously with 
physical, mental and spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to 
wisdom for daily life and advancing professional and career opportunities in today’s 
society 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 
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ภาคผนวก ข 
การก าหนดเลขรหัสวิชา 
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การก าหนดเลขรหัสวิชา 
 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552   
เมื่อวันที่  22  เมษายน  2552  ดังนี้ 
 
  เลขรหัสวิชา   หน่วยงาน 
  100-149   คณะพยาบาลศาสตร์   

150-199    คณะอัญมณี 
200-269   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
270-299   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
300-349     คณะวิทยาศาสตร์   
400-449   คณะศึกษาศาสตร์  
500-549     คณะวิศวกรรมศาสตร์   
550-599    คณะแพทยศาสตร์  
600-649     คณะศิลปกรรมศาสตร์   
650-659     คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร  
660-669     คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
670-679     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
680-689     คณะสหเวชศาสตร์  
700-749     คณะสาธารณสุขศาสตร์   
750-759    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์   
760-769     คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
790-799     คณะเภสัชศาสตร์  
800-849     คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
850-874    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
875-884    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
885-894    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
900-949     คณะโลจิสติกส์   
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ภาคผนวก ค 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยบูรพา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  กลุ่มวิชาภาษา  
1.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1.1   ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 
222101   ภาษาอังกฤษ 1 

              

 

222102   ภาษาอังกฤษ 2                

222103   ภาษาอังกฤษ 3                

1.1.2   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
107202    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล                

190201    ภาษาอังกฤษทางดา้นอัญมณีและเครื่องประดบั                
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

222201    ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                

271201    ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                

271203    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                

300201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                

449201    ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา                

500201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์                

598201    ภาษาอังกฤษทางการแพทย์                

610201    ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์                  

650201    ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                

668203    ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ                  

671201    ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐศาสตร์                  

675201    ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์                 

678201    ภาษาอังกฤษทางด้านนิติศาสตร์                  

683201    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด                  
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

700201    ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์                 

750201    ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมใน 
การประกอบอาชีพ 

               

761201    ภาษาอังกฤษทางดา้นวิทยาศาสตร์การเกษตร                

790201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม                

830201    ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล                

850201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา                  

885201    ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ                

918201    ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.2  กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ 
222207   การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 

               

222208   การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ                

222209   การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ                

222271   ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน                

222272   ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ                

222273   ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ                

222274   ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร                

222275   ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร                

222276   ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร                

222277   ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร                

226104   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1                

226105   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

228101   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

228202   การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย                

233193   ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1                

233194   ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2                

233195   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1                 

233196   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2                

233197   ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                 

234101   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1                

234102   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2                

235101   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                

235102   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2                

236101   ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1                

236102   ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 2                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

999XXX   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2                

999XXX   ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2                

999XXX   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 2                

999XXX   ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 2                

999XXX   ภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการสื่อสาร 2                

999XXX   ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 1                

999XXX   ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 2                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
228102   ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 

              
 

245101   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                

250105   มนุษย์กับอารยธรรม                

262121   มนุษย์กับวัฒนธรรม                

265109   มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ                

423103   พ้ืนฐานการคิดเชิงระบบ                

610101   ศิลปะกับชีวิต                

875194   มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
201101   สื่อในชีวิตประจ าวัน 

               

241101   จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว 
               

250107   สถานการณ์โลกปัจจุบัน                

262213   สังคมและวัฒนธรรมไทย                

414101   พลวัตกลุ่มและภาวะผู้น า                

671101   สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ                

678101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

875196   ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
4.1  ส าหรับสายวิทยาศาสตร์ 
302101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

   
   

    
     

303111   มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล                

306106   ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์                

306107   ภาพต่อชีวิต                

308120   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี  
และพลังงานนิวเคลียร์ 

               

308150   พลังงานเพ่ือชีวิต                

309103   วิทยาศาสตร์ทางทะเล                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4.2   ส าหรับสายศิลปศาสตร์ 
302102    คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

   
   

    
     

303111    มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล                

306106    ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์                

308150    พลังงานเพื่อชีวิต                

309101    นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชงินิเวศ                

309102    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล                

5.  วิชาคอมพิวเตอร์ 
885101    เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
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Mapping General Education BUU by CID 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.  กลุ่มวิชาเลือก 
6.1   กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ                

107101   การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม                   

107103   ยาสูบ  แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ                    

107106   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้                 

107107   สุขภาพและความงาม                 

441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ                 

700110   สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                

700111   ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์                

710101   วัยรุ่นกับความปลอดภัย                  

731101   ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น                  

850101   การฝึกด้วยเครื่องน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ                  
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850102   การเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพ                   

850103   ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ                  

850104   บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ                 

850105   วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ                  

850106   ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ                 

850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                 

850108   แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ                  

850109   แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ                   

850110   เทนนิสเพ่ือสุขภาพ                 

850111   ซอฟท์เทนนิสเพ่ือสุขภาพ                  

850112   เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ                  

850113   มวยไทยเพ่ือสุขภาพ                    

850114   กระบี่กระบองเพ่ือสุขภาพ                    
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Mapping General Education BUU by CID 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850115   ตะกร้อเพ่ือสุขภาพ                    

850116   ศิลปะสู้ปูองกันตัวเพ่ือสุขภาพ                

850117   เทควันโดเพ่ือสุขภาพ                    

850118   โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ                   

850119   เปตองเพ่ือสุขภาพ                   

850120   ลีลาศเพ่ือสุขภาพ                    

850121   แอโรบิกด๊านซ์เพ่ือสุขภาพ                    

850122   กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือสุขภาพ                    

850123   โยคะเพ่ือสุขภาพ                    

850124   วู้ดบอลเพ่ือสุขภาพ                     

850125   แชร์บอลเพ่ือสุขภาพ                     
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.2   กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 
107104   การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา   

               

107105   การจัดการครอบครัว 
               

107108   ศิลปะการท างานอย่างเป็นสุข                  

241102   การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน                 

245107   ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดจิิทัล                  

245108   การจัดการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน                   

311191   รู้รอบเรื่องอาหาร                   

402401   การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ                  

414202   อารมณ์และการจัดการความเครียด                  

423104   การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา                  

423321   การออกแบบและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์                  

430312   การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา                  

430314   การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้                
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Mapping General Education BUU by CID 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.3   กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 
245109   สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา 

               
250108   มรดกทางภูมิปัญญาไทย                

250109   อาเซียนศึกษา                

257102   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 

265108   มนุษย์กับศาสนา                

265127   ความจริงและความหมายของชีวิต                

402402   รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม                

402403   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                

402404   จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม                

601102   ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย                
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.4   กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด 
265503   มนุษยก์ับทักษะการคิด 

               

402405   การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม                 

404211   ทักษะการคิดนอกกรอบ                

404306    จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง                
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcome (LO) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(2)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม ในระดับชาติ 
      และนานาชาติ 
 
2.  ความรู้ 
(1)  เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
(2)  เข้าใจ สามารถวิเคราะห์หลักการของศาสตร์ในสาขาต่างๆ และน ามาใช้ 
     เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ และงานวิจัยในปัจจุบัน 
     ที่เก่ียวข้องกับปัญหาของสังคมยุคปัจจุบัน 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา  
     ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
(2)  สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีความใฝุหาความรู้ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  ความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ 
(3)  มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 

 


