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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

วัตถุประสงคของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับเกณฑ TQF
1.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1.3 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรผานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากอนนําสงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.5 มีการมอบหมายหนาท่ีในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา การรายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนด
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณ ท้ังในสวนของงบประมาณแผนดิน และงบรายได เพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ท้ังในรูปของเอกสาร   
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลเพ่ือการศึกษา การสืบคน และสนับสนุนการจัดการเรียน      
การสอน โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับผิดชอบจัดหาและอํานวยความสะดวกใน   
การบริการท่ีอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ในระดับ
คณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณตาง ๆ อยางเพียงพอ

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
มหาวิทยาลัยดูแล ตรวจสอบความตองการเพ่ิมเติมดานทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู 

และประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซ้ือหนังสือ และตําราใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ
ใหทันกับวิทยาการท่ีกาวหนาเพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการจัด
กระบวนการเรียนรู จัดบริการไวท่ีอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจจํานวนหองเรียน สื่อ อุปกรณ ท่ีใชในการเรียนการสอนเพ่ือให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีการปรับปรุงหองเรียนเพ่ือใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
3) มีการสํารวจขอมูลจากคณาจารยในเรื่องของความตองการหนังสือ ตํารา เพ่ือประกอบ    

การเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย

3.1 การจัดอาจารยผูสอน
มีการเลือกสรรอาจารยผูสอนในศาสตรสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีประสบการณและความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ มีกระบวนการฝกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวทางท่ีกําหนด มีการประชุม สื่อสาร สรางความเขาใจและสามารถปฏิบัติใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
การคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนใหความเห็นชอบใน 

การประเมินผล เก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบกลไก
การบริหารหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และผลิตบัณฑิตใหเปนตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในการสรรหา  ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนโดยตองมีวุฒิปริญญาตรี           

มีความรูท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  มีทักษะพ้ืนฐานและทักษะทางดานคอมพิวเตอร ผานการสอบ
คัดเลือก ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

4.2. การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน
มีการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เ พ่ือเ พ่ิมทักษะและศักยภาพในการทํางาน ทําให             

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา

5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา
1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียน
2) มีหนวยงานกองบริการการศึกษาใหคําแนะนําแกนักศึกษา
3) มีคูมือนักศึกษา

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม เม่ือครบรอบหลักสูตร
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ป 
58

ป 
59

ป 
60

ป 
61

ป 
62

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม ในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร × × × × ×

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) × × × × ×

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

× × × × ×

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

× × × × ×

5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา

× × × × ×

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.5 ของปท่ีแลว

x × × × ×

7. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน × × × × ×

8. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง × × × × ×

9. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป × × × × ×

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 × ×

11. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ×

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 9 9 10 11

ตัวบงชี้ท่ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10

เกณฑการประเมิน :  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้           
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมใน
แตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

กระบวนการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาจารย
ผูสอนประเมินผูเรียนตามรายละเอียดเนื้อหาวิชา อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม 
การอภิปราย การรวมกิจกรรมในช้ันเรียน การตอบคําถาม คุณภาพผลงานของนักศึกษา หากไมเกิด 
ผลลัพธการเรียนรู  ควรปรับปรุงวิธีสอน  สวนการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมเขาใจในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตอง
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมประเมินผลการสอนของอาจารย โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ

รายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนเม่ือสิ้นภาคการศึกษา
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้น ใชระบบสารสนเทศ เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูล 
และนําผลมาประกอบการตัดสินใจของมหาวิทาลัยและผูท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

จากการรวมรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและ      
ในแตละรายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที      
ซึ่งเปนการปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอย นั้นสามารถทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรโดยรวม จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวน 12 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ใหเลือกเรียน  จํานวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)

Foundation English

ทบทวนความรูทักษะภาษาอังกฤษโดยเนน การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและ
ไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

Revision of English skills to provide a strong foundation for students with the

focus upon listening, speaking, reading, and grammar at the basic levels. Strongly

recommended for students who do not possess sufficient English skills.

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

English for Communication

มุงเนนฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลางท้ังสี่ทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน 
และการเขียนประโยคสั้นๆ

This course emphasises the study and development of the four skills at the

pre-intermediate level with coverage of listening, speaking, reading, and writing of short

sentences.

0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 3(3-0-6)

English for Study Skills

มุงเนนทักษะการอานเพ่ือทําความเขาใจ และนําไปใชในการสืบคนขอมูล และการศึกษาดวย
ตนเอง เชน การอานหนังสือพิมพ  บทความทางวิชาการจากสื่อตางๆ เปนตน

This course places the emphasis on reading for comprehension that enables

students to search for information from various sources such as newspapers and other

mediums as well as for self-study purposes.
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1.2 กลุมวิชาภาษาไทย  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0001201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Thai for Communication

ความสําคัญของภาษาในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบการใช
ภาษา ในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ ศึกษาสภาพปญหา  และแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน

Recognize the importance of Thai language as a communication tool, study

rules and forms of using the language in daily life including listening, speaking, reading, and

writing. Study problems and solutions for using the language.

0001202 ภาษาไทยส่ือสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

Thai for Business

ทฤษฎีการสื่อสาร ทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง พูด อาน เขียน  เพ่ือใชในการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ

Study communication theory and Thai language skills including listening,

speaking, reading, and writing for the use in business communication.

1.3 กลุมวิชาภาษาอ่ืน  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0001301 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Chinese for Communication

ฝกฝนการใชบทสนทนาในชีวิตประจําวันอยางงาย บทเรียนจะประกอบไปดวยโครงสราง
พ้ืนฐานของภาษาจีน  คําศัพท ไวยากรณ รูปประโยค รวมไปถึงวัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตรจีนท่ีนารู

Parching the dairy conversation is consisted of Chinese basical construction,

for instance, vocabulary, grammar couple with Chinese culture and history.

0001302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Vietnamese for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเวียดนามมากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาษาในระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Vietnamese language before. Students are encouraged to study basic

sentence structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on

basic daily life conversation.
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0001303 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Khmer for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเขมรมากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาใน
ระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Cambodian language before. Students are encouraged to study basic

sentence structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on

basic daily life conversation.

0001304 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Japanese for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาญ่ีปุนมากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาใน
ระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Japanese language before. Students are encouraged to study basic sentence

structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic

daily life conversation.

0001305 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Korean for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเกาหลีมากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษา
ในระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Korean language before. Students are encouraged to study basic sentence

structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic

daily life conversation.

0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

French for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาฝรั่งเศสมากอน ฝกทักษะท้ัง  ทักษะการฟง และ 
การพูดในข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือนําไปใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

This course is intended for students with no pervious French knowledge.

Students are encouraged to practice the skills of listening and speaking at the basic level

that will enable students to be able to communicate in French in daily life situations.
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0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Indonesian for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาอินโดนีเซียบาฮาซามากอน  ศึกษาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาษาในระดับชั้นตน  คือ  ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Indonesian Bahasa before. Students are encouraged to study basic sentence

structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic

daily life conversation.

0001308 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Malaysian for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษามาเลเซียบาฮาซามากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของภาษาในระดับชั้นตน  คือ  ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Malaysian Bahasa before. Students are encouraged to study basic sentence

structures as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic

daily life conversation.

0001309 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Burmese for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาพมามากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาใน
ระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Burmese before. Students are encouraged to study basic sentence structures

as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic daily life

conversation.

0001310 ภาษาตากาล็อกเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Tagalog for Communication

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาตากาล็อกมากอน  ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาษาในระดับชั้นตน  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน โดยเนนบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันอยางงาย

This course has been designed specifically for students with no previous

knowledge of Tagalog before. Students are encouraged to study basic sentence structures

as well as listening, speaking, reading, and writing with the emphasis on basic daily life

conversation.
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    จํานวน 9 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต
0002101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0-6)

Ethics and Self Development

ความหมายของจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม การนําหลักธรรมคําสอนทาง ศาสนธรรมไป
ประยุกตใชและบูรณาการในการพัฒนาชีวิตตนเอง ไดแก รูจักการปฏิบัติตนใหอยูบนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรม
อันดีงามทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน

Study of the meaning of ethics, ethical concepts, adopting the doctrinal

principles in order to apply and integrate in the development of their own lives, such as

the practice on the basis of morality amid the changes of globalization.

0002102 ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)

Philosophy for Life Development

แนวคิดทางปรัชญาและกลุมลัทธิปรัชญา แนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางานตามแนว
ปรัชญาและศาสนา โดยเนนกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม จัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง การเคารพในศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

This course is about philosophy concepts, philosophical group, ways of life

and work regarding the concepts of philosophy and religion. It is emphasized on the multi-

learning process and student’s development for ethics and morality awareness by

integrating theory is and practice.

0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Ethics in Daily Life

ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน จริยธรรมในการ
เสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน จริยธรรมสําหรับพลเมืองท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย จิตสํานึกตอสังคม วิเคราะห
ปญหาความขัดแยงทางจริยธรรมเก่ียวกับปญหาการตัดสินใจ การประยุกตจริยธรรมใชในชีวิตประจําวัน

This course is focused on definitions and importance of ethics, basic ethics in

everyday life, ethics in sustainable development, ethics for people with democratic hearts

and Social consciousness. The students could analyze ethical dilemma and apply it for

daily life.
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0002104 มนุษยกับทักษะการคิด 3(3-0-6)

Human and Thinking Skills

แนวคิด  ระบบของเหตุผลท่ีใชในการแสวงหาความรูของมนุษยในโลกตะวันออกและ
ตะวันตก  วิธีการอางเหตุผลและหลักการคิดรูปแบบวิธีการนิรนัย  อุปนัย ความสมเหตุสมผล เหตุผลวิบัติ 
การคิดสรางสรรคความสมเหตุสมผล เหตุผลวิบัติ การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ  การคิดเชิง
ประยุกต การคิดเชิงวิเคราะห  การคิดเชิงกลยุทธ  การคิดเชิงสรางสรรค  การคิดเชิงบูรณาการ  การคิดเชิง
เปรียบเทียบ  การคิดเชิงอนาคต  และการคิดเชิงมโนทัศน  นําคุณคาของทักษะการคิดและความเขาใจใน
เรื่องของเหตุผลไปใชประยุกตในการดําเนินชีวิตสามารถยืนหยัดอยูในสังคมบริโภคอยางรูเทาทัน

This course is about concepts, reasoning systems of human knowledge in the

East and the West, methods of argument and principle procedures which are instruments in

the development of thinking skills, methods of deductive, inductive reasoning, validity,

fallacy, creative thinking, critical thinking, applied thinking, strategic thinking, integrative

thinking, comparative thinking, future thinking, and conceptual thinking. Value of thinking

skills and understanding of the reasons will be applied in the consumer society.

2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

Thai Politics and Government

ความรูพ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม สถาบันทาง
การเมือง กระบวนการทางการเมือง คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิพลเมือง 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวความคิดและการวิเคราะหประชา
สังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะหปญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโนมการเมือง
การปกครองของไทยในอนาคต

This course is about fundamental knowledge of politics and government,

state and society relationship, political institutions, political processes, moral and ethic of

politicians, principle of good governance, the constitutional rights and freedom of citizens

of the Kingdom of Thailand, the development of concept and analyses of civil society,

movement of Thailand's civil society, the analyses of political problems including the future

trends of politics of Thailand.
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0002202 กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

General Laws in Daily Life

ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ตั้งแตการเริ่มตนมีสภาพบุคคล 6 ถึง บรรพ 1 จนถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคล ขอบเขตแหงสิทธิ 
หนาท่ีระหวางบุคคล ในการกอหนี้ การทํานิติกรรมสัญญา การมีสิทธิในทรัพยสิน ความสัมพันธในทาง
ครอบครัวระหวางสามีภริยา การตกทอดแหงทรัพยมรดกและวิธีในการทําพินัยกรรมท่ีมีความสมบูรณตาม
กฎหมาย

The meaning and importance of the general laws in daily life. according to
civil and commercial code book 1 to book 6, personal scope of right functions among
individuals in debt, juristic act, property rights, the relationship between husbands and
wives in the family way, the legacy of the inheritance and how to do with integrity.
0002203 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Economics in Daily Life

แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
ในตลาดบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

Study the concept and basic principle, the process of activities social

economy. The process of mechanism, the Role of government in economy , the financial

and fiscal policy and the way to apply with daily life.

0002204 ตะวันออกศึกษา 3(3-0-6)

Eastern Studies

ประวัติความเปนมาของทองถ่ินภาคตะวันออก  สภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ความเปน
ชุมชน  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ภาคตะวันออก  ภูมิปญญาทองถ่ินในลักษณะสหวิทยาการ  เนนการศึกษาชุมชนทองถ่ินในดานพัฒนาการ  
สภาพปจจุบัน  ปญหาและแนวทางการแกไข

Historical backgrounds of the eastern region of Thailand, its geography,

history, community, politic, economic, society, customs and tradition, Way of life, local arts

of the eastern region, and multidisciplinary study of local wisdom, with the emphasis on

the study of the local community with the aspects of the development , their present

states, problems and solutions.
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2.3 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต
0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)

Human and Self Development

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย การรูจักตนเองและ
ผูอ่ืน การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกัน การอยูรวมกันอยางเปนสุข และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาตน

Human behavior and causes of behavioral factors, human nature. Awareness

of oneself and others, self-development, human relations for teamwork, living together

happily and assessment for self-development.

0002302 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)

Human Relations

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ความตองการของมนุษย ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ชุมชนและสังคม เทคนิคการสรางความสัมพันธกับผู อ่ืน การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ      
มนุษยสัมพันธในองคการ การเปนแบบอยางท่ีดี  การเสียสละ และจิตสาธารณะ

The meaning and the importance of human relations. Human needs.

Relationships with individuals, communities and society. Techniques to build relationships

with others. Activities of group dynamic. Human relations in organizations. Being a good role

model, sacrifice and public mind.

0002303 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)

Contemplative Education

ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา  การพัฒนาจิต  คุณคา         
ความเปนมนุษย ความตระหนักรูในตนเอง ผูอ่ืนและสรรพสิ่ง  จิตสํานึกตอสวนรวม  ความจริง  ความดี และ
ความงาม การบมเพาะความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

Philosophy conceptual and principles of contemplative education, by giving
importance to development of the inner or spiritual dimensions of human beings.
Awareness of one’s obligation to values, attainment of the truth, goodness and aesthetics.
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0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Psychology in Daily Life

ความรูทางจิตวิทยา การวิเคราะหตนเอง การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล บุคลิกภาพ 
ความฉลาดทางอารมณ และสุขภาพจิต  การจัดการกับความเครียด การปรับตัว และการใชจิตวิทยาในการ
ดําเนินชีวิต

Psychological knowledge as following topics: self, people and social
awareness; analysis of interactive interpersonal and personality; emotional quotient and
mental health; stress management, adaptation and psychological application for an
everyday life.

0002305 ภาวะผูนําและผูตาม 3(3-0-6)

Leadership and Followship

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําและผูตาม  ทักษะของผูนํา  
และผูตาม  แรงจูงใจ การทํางานเปนทีม และหลักธรรมาภิบาล

Meaning, important, concept and theories of leadership and followership.
Skills of leaders and followers, motivation, teamwork and the principles of good
governance.
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง 3(2-2-5)

Aesthetic of Music and Performing Arts

ความหมาย  ความสําคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง  องคประกอบพ้ืนฐาน
ของดนตรีและ การแสดง  เครื่องดนตรี  วงดนตรี  บทเพลงประเภทตาง ๆ ลีลาการพูด การเคลื่อนไหว  
จินตนาการทางการแสดง  ปฏิบัติบูรณาการดนตรีและการแสดง  เพ่ือใหเห็นคุณคาและการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับการดําเนินชีวิตไดอยางสมบูรณ

The meaning and importance of the appreciation of music and performing

arts, the basic elements of music and performing arts, the musical instruments, music

bands, variety of music, oral expressions, movement, imagination in acting, integrated music

and acting practice, in order to discover its value and applications that benefit the daily life

very well.

0002307 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Art for Daily Life

ความสําคัญของศิลปะ เพ่ือใหมีพ้ืนฐานความรูความเขาใจในคุณลักษณะเบื้องตนของ
องคประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบ และการตกแตง โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และ
การทดลองปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานทางศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาความรู ความเขาใจ และ    
การปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
สัมพันธกับบริบทตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินและสากลได
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The importance of arts in order to understand the basis of the features of
the arts, design principles and decoration through the experiences of aesthetics and
practice basic types of the arts Develop the knowledge, understanding and appreciation for
the aesthetics that can be applied to use in everyday life and in relation to the context
both locally and internationally.
0002308 มนุษยกับเครื่องแตงกาย 3(2-2-5)

Human Custom

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องแตงกาย วัฒนธรรมและวิวัฒนาการการแตงกายของตะวันออก
และตะวันตก แนวโนมความนิยมของเครื่องแตงกายกับกับการประยุกตใช หลักการแตงกายเบื้องตนเพ่ือใชใน
ชีวิตประจําวัน 

A study of basic knowledge about costume, culture and evolution of

costume including eastern and western fashion trend and applying, principles of fashion

costume for in daily life.

0002309 การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Communication in Daily Life

ความหมาย  ความสําคัญของการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การสื่อสาร
ระหวางบุคคล  การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารในสังคมออนไลน การใชการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ขอดี  
ขอเสียของการสื่อสาร  และการบริโภคสื่อในปจจุบัน  รวมท้ังแนวโนมของการสื่อในอนาคต

A study of meaning, importance in communications in daily life for personal
communications, mass communications and online communications, advantages and
disadvantages of communications, consumption and trends of future communications.
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Business in Daily Life

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ สิ่งแวดลอม ท่ีมีอิทธิพลตอการประกอบ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล กฎหมายและภาษี บทบาทของระบบขอมูลในทางธุรกิจ หนาท่ีทางธุรกิจ 
ประกอบดวย การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีและการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณ
ของนักธุรกิจ

A study of basic knowledge of business operation, models of business,

effects to business operation, government policy, law and tax, the roles of information

systems in business including production, human resource management, marketing,

accounting, finance and ethic of businessmen.
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0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Financial Administration in Daily Life

พฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเงินสวนบุคคล การมีทักษะชีวิตในการบริหารจัดการ 
การเงินสวนบุคคลสําหรับการไดมาและการใชไปของเงินและทรัพยสินตางๆ ประกอบดวย การวางแผน
การเงิน การออม และจัดสรรการลงทุนในสินทรัพยรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการประเมินผลทางการเงินภายใต
ความเสี่ยงข้ันพ้ืนฐานและการไดรับผลตอบแทนการเงินท่ีนําไปสูสถานะทางการเงินท่ีดี

The behavior and personal financial decisions. Using the life skills to manage
the personal finance for the revenue and cost efficiency in the asset investment, including
personal financial planning, personal saving and personal investment in the asset allocation
patterns, evaluating basic financial risks and obtaining financial returns to the better
financial status.
0002312 การบัญชีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Accounting in Daily Life

แนวคิดและหลักการบัญชีข้ันพ้ืนฐาน การจัดทําบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกรายรับ และ
รายจายในชีวิตประจําวันของบุคคล ครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําขอมูลมาวางแผน
ทางการเงินได

The principles of household accounting, recording revenues and expenses in
the daily life of individuals and families. The philosophy of sufficiency economy and
applying the data for financial planning
0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6)

Geography and Sustainable Development

ความหมายและความสําคัญของภูมิศาสตร เรียนรูลักษณะทางภูมิศาสตรของทองถ่ินและ
ภูมิภาคตางๆของไทย ทางดานท่ีตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาท่ีมีดุลยภาพระหวางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
เก้ือกูลกันในแตละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาทองถ่ินและภูมิภาคตาง ๆ อยางยั่งยืน

A study of meaning and importance of geography of local and regional of
Thailand focusing on locations, landforms, weather and climate, society, economy, natural
resources, and environment. This also includes the development that maintains the
balance of multi-dimensions of economy, society, natural resources, and environment that
coexist in each region which provides the guidelines to the concepts of sustainable
development for both locals and regions.
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0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย 3(3-0-6)

Globalization and Thai Society

ความหมาย และความเปนมาของโลกาภิวัตน  อิทธิพลของโลกาภิวัตนตอการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ รวมท้ังอิทธิพลของ
โลกาภิวัตนท่ีมีตอสังคมไทยในดานตาง ๆ ตลอดจนการปรับตัวของสังคมไทยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน

A study of meaning and background of globalization and its impacts on
changes of the world's society in many aspects such as politics, economy, society, natural
environment including its impacts on Thai society and the adaptation that Thai society
must take.
0002315 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)

Human and Society

ความหมาย และความสําคัญของสังคม โครงสราง และองคประกอบของสังคม  การจัด
ระเบียบทางสังคม วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเปนผลสืบเนื่องจากความเจริญ ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี  กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ ทักษะชีวิต 
การจัดการปญหาชีวิต และความสัมพันธของมนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลก อิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอบุคคล กลุมและสถาบันทางสังคม

A study of meaning and importance of society, its structure and elements, its
orders, the developments and changes that affect the advancement of economy, politics,
and technologies. The changes of culture, behavior, belief, lifestyles, dealing with daily-life
problems, and personal relationship that exists in Thai and global societies, as well as the
influence of social environment that affects the members, groups, and organizations in
societies.
0002316 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

Local wisdom for Sustainable Development

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และประโยชนของภูมิปญญาทองถ่ิน การปรับประยุกตใช
ภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาสากล ความหมายและหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน แนวคิดทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือนํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาตนเองและ
สังคมอยางยั่งยืน

A study of meaning, importance, types, and benefits gain from local wisdom,

its applications use in conjunction with international wisdom. The meaning and importance

of sustainable development and the concepts from King Bhumiphol that can be applied as

a guideline of sustainable development for oneself and society.
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0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน  3(3-0-6)

Thai Ways ASEAN Ways

การกอตั้งสถาบันและกระบวนการตัดสินใจ การรวมทางเศรษฐกิจ การสรางยุทธศาสตร
การเมืองและความม่ันคงของภูมิภาค ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศในอาเซียนและประชาคมโลก 
ปญหาความขัดแยงภายในอาเซียน ลูทางการพัฒนาอาเซียนในอนาคต ศึกษาบทบาทดานการตางประเทศ
ของไทยในสมาคมอาเซียน ท้ังมิติการเมือง เศรษฐกิจ การทูตและการทหาร ผลกระทบของนโยบายของ
สมาคมอาเซียนท่ีมีตอพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย

The establishment of ASEAN and its decision-making policy, its economic

co-operations, the creation of its strategies in politics and security of the region, the

relationship problems between members of ASEAN and global communities, the internal

relationship problems among members of ASEAN, the possibilities for future developments

of ASEAN. Also study the roles of Thailand's foreign affairs in ASEAN in politics, economy,

diplomatic and military, as well as the impacts of ASEAN's policies upon the developments

of society and economy in Thailand.

0002318 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6)

Citizenship in Democracy

พัฒนาการแนวคิดความเปนพลเมืองตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน คุณลักษณะของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย อาทิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หนาท่ีความเปนพลเมือง ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
และการมีสวนรวมของประชาชน หลักขันติธรรมกับระบอบประชาธิปไตย บทบาทการเมืองภาคพลเมือง 
วัฒนธรรม

The development of citizenship concepts from the past to the present, the
characteristics of citizen in democracy such as equality, roles of citizen, the rights and
freedoms, and public participation, toleration and democracy, and the roles of citizen in
politics.
0002319 การส่ือสารอาเซียน 3(3-0-6)

ASEAN Communication

หลักพ้ืนฐานการสื่อสาร ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และ
การสื่อสารมวลชน ขอมูลขาวสารในกลุมประเทศอาเซียน การวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารในความ
แตกตางของวัฒนธรรมอาเซียน

The principals of basic communication, meaning, important roles,
communication theories, communication systems and mass communication, news and
information in each ASEAN community. The analysis of different ASEAN culture by using

communication elements.
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0002320 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

Contemporary Situation Analysis for Communication

แนวคิด และหลักการวิเคราะห กระบวนการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน การวิเคราะห   
การสื่อสารในสังคม การวิเคราะหสื่อ และการรูเทาทันสื่อ และการใชประโยชนจากการวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบันเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

The concepts and the principals of analysis, contemporary situation analysis

process, the analysis of communication in each society, media analysis and media literacy,

and the beneficial of contemporary situation analysis for communication in the daily life.

0002321 การรูเทาทันส่ือในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)

Media Literacy in 21st Century

ความหมาย ความสําคัญของสื่อ แนวคิดการรูเทาทันสื่อ ท้ังสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก
ท่ีปรากฏในศตวรรษท่ี 21 การเขาถึงสื่อ การรับขอมูลจากสื่ออยางถูกวิธี การวิเคราะหเนื้อหาแยกแยะ
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และสารสนเทศ ท่ีปรากฏอยูในสื่อ การประเมินความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา   
การรูเทาทันสื่อและการบริโภคสื่ออยางมีประสิทธิภาพ

Meaning, importance and ideas in media literacy both mainstream media and
alternative media in 21st century. Analysis of media contents to facts, opinions and
information. Analysis of content accuracy, effective media consumers and effective media
literacy.
0002322 ความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)

Citizenship in the 21st Century

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย 
ความหมายของพลเมือง  การพัฒนาตนเองของนักศึกษาใหเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู
เพ่ือเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนแสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิด เรียนรู ทํางาน แกปญหา 
สื่อสาร รวมมือทํางาน การปลูกฝงใหเปนมนุษยท่ีเขาใจในวิถีชีวิตของแตละปจเจกและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

Basic principles of democracy and rules of laws, definition of citizenship,

development of students as citizens in democracy, learn to be citizens in the 21st century.

Acquire knowledge with skills for learning, working, solving problems, communicating,

co-operating with other people. Understand an individual’s way of life, and different

cultures.
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0002323 หลักพ้ืนฐานการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6)

Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights

ความหมายของทรัพยสินทางปญญา การมีข้ึนของทรัพยสินทางปญญา การไดมาซ่ึง
ทรัพยสินทางปญญา การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา

The meaning of the intellectual property, having made up of intellectual

property. Acquisition of intellectual property rights, infringement of intellectual property

and the protection of property rights.

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและการกฬีา   จํานวน 9 หนวยกิต
3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6)

Life and Nature

ธรรมชาติและกําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณคาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษอยางยั่งยืน การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูชีวิตกับ
ธรรมชาติจากสถานการณจริง

A study on the nature, origin of life, evolution of living things, biodiversity,
realizing the worth of usability of the nature resources and sustainable conservation for
living according to sufficient economy and learning the life with the nature.
0003102 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

Science for Quality of Life

แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชหลักวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

Scientific process, application of physical and biological science to benefit for

good living. To realize the impact of science and technology development into human and

environment.

0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)

Life and Health

กําเนิดของชีวิต พัฒนาการแหงชีวิต ครอบครัวและคุณภาพชีวิต การวางแผนครอบครัวและ
เพศศึกษา การดูแลและสงเสริมสุขภาพ สุขภาพผูบริโภค ยา สมุนไพร อาหารและโภชนาการ การใชอาหาร
เสริมสรางรางกายใหสุขภาพดี

A study on the origin of life, life development, family and quality of life,
family planning and sex education, health protection and promotion, consumer health,
medicine, herbal, food and nutrition, and using dietary supplements to promote good
health.
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0003104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)

Plants for Life

เรียนรูคุณและคาของพืชพรรณท่ีมีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตางๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

A study on the worth of plants for life and resourece management according
to the “Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn”
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Agriculture in Daily Life

ความสําคัญของการเกษตร ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเ ก่ียวของกับการเกษตร 
ผลิตภัณฑอาหารทางการเกษตร มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการเกษตรและตลาดเกษตร

Important of agriculture, local wisdom, agricultural technology, agricultural

food product, international standard for agriculture and markets.

0003106 ส่ิงแวดลอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)

Environment and Modern Technology

ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหาและผลกระทบของการพัฒนาตอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม และการพัฒนาอยางยั่งยืน

Systematic relationship between human and environment, biodiversity
conservation, science and technology development, cause and effect of development
problems on life, social and environment, environmental management based on
sustainable development using modern technology, biotechnology, nanotechnology and
energy thehnology.
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6)

Royal Initiation for Agriculture

ความสําคัญ หลักการ วิธีการทางการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรหรือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ ครัวเรือนและชุมชน

ความสําคัญ หลักการ วิธีการทางเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหมเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ ครัวเรือนและชุมชน

Importance and theories of agricultural methodology based on Royal
Initiation, New Theory of Agriculture Sufficiency Economy in Agriculture affecting natural
resource, economics, house hold and communities.
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0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Gems and Jewelry in Daily Life

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ประวัติความเปนมา การจําแนก 
การทดสอบตรวจเบื้องตน การประเมินคุณภาพ การเลือกซ้ือและการดูแลรักษา อัญมณีและเครื่องประดับ

A knowledge and understanding of basic of gemstones and jewelry, study
the history, classification, initial inspection, quality assessment, buying and caring of
gemstones and jewelry.
3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0003201 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)

Mathematics for Decision Making

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน  การตัดสินใจทางคณิตศาสตร และคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน

Principles and thinking of human process, logic and reasons, preliminary
data analysis, mathematical decisions and mathematics in daily life.
0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Mathematics in Daily Life

ความสําคัญและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร การใชเครื่องคํานวณ ดอกเบี้ย การซ้ือเงิน
ผอน การเชาซ้ือ บําเหน็จ ตัวแทน และนายหนา การจํานอง การจํานํา และการขายฝาก

The importance and nature of mathematics, calculators using for interests,
credits, leasing, pension, agents and brokers, the mortgage and pledge.
0003203 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)

General Mathematics

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวกับ จํานวนจริง ฟงกชันเลขยกกําลัง ฟงกชันลอการิทึมเบื้องตน ฟงกชัน
ตรีโกณมิติเบื้องตน และการประยุกตในคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

The mathematics on real number, exponential function, logarithm function,
introduction to trigonometric function and application in daily life.
0003204 คณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะทางปญญา 3(3-0-6)

Mathematics for Cognitive Skill

ความรูความสามารถท่ัวไปและเชาวปญญาทางคณิตศาสตรในเรื่อง  ลําดับและอนุกรม 
อัตราสวนและสัดสวน รอยละ ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย เศษสวนและทศนิยม การหาพ้ืนท่ีและ
ปริมาตร การอานตาราง กราฟ และแผนภูมิ  การแกโจทยปญหาท่ัวไป

General knowledge and intelligence in mathematics about sequences, series,
ratios and proportions, greatest common divisors, least common multiples, fractions and
decimal, the area and volume findings, tables, graph and chart reading and common
problems solving.
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0003205 สถิติและการประยุกตท่ัวไป 3(3-0-6)

General Applications of Statistics

ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ คุณลักษณะของประชากรโดยสถิติพรรณนา 
โอกาสของเหตุการณ สถิติอนุมานโดยการทดสอบสมมติฐาน และการนําสถิติไปประยุกตใชในระดับบุคคล 
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน

Statistical concepts, statistical methods, the characterization of population

by descriptive statistics. Probability of events, inferential statistics and applications the

statistics to individual, organization; government and private

0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Statistics in Daily Life

ขอมูลทางสถิติ การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง การแปล
ความหมายของคาสถิติตางท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติเบื้องตน การวิเคราะหสถานการณโดยใชความนาจะ
เปน และการใชเทคนิคทางสถิติสําหรับกรณีศึกษาของเหตุการณในชีวิตประจําวัน

Statistical data, making the data into information, presentation correctly
data, interpretation of descriptive statistics, situation analysis by probability and statistical
technique for case study in daily life.
0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)

Statistics for Decision Making

กระบวนการทางสถิติ การใชขอมูลจากการสํารวจ การเลือกใชคาสถิติในการจัดการขอมูล 
การอธิบายและสื่อความ วิธีการนําเสนอขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายสารสนเทศเชิงสถิติ และความ
นาเชื่อถือของขอมูลทางสถิติ

A study of statistical methods, using the survey data, choosing statistics for

data manage, description and methods of presentation statistical data, interpretation of

statistical information and reliability of statistical data.
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3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
3.3.1 รายวิชาดานเทคโนโลยี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5)

Introduction to Information and Communication Technology

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูล การแสวงหาความรูบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
การเคารพสิทธิทางปญญา จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชสารสนเทศ

ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  โปรแกรมสํานักงาน  และ       
การสื่อสารขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร

This subject provides several knowledge for learners to study ICT
(information communication technology) system, data management and basic information,
communicate and transfer data, search information from network, respect for intellectual
property rights, moral and information security. Practise how to use computer programs for
daily life.
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6)

Information Technology for Modern Life

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรูบนเครือขายคอมพิวเตอร และแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต

This subject provides several knowledge for learners to study current IT
(information technology), IT trends in the future, and computer law in order that students
have proper knowledge in IT.
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหมดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Modern Business Management in Computer

แนวคิดการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจ การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร ดานการบัญชี 
การเงิน การตลาด และการบริหารบุคคล การบริหารสํานักงานและเอกสารทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม การพัฒนาธุรกิจ การประเมินผลธุรกิจ และการฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดานการ
จัดการธุรกิจ

The concepts of using computer in business, business management, such as
accounting, finance, marketing, personal management, office and document management,
total quality management, business development business assessment and practice how to
use computer programs for these fields.
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0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหมแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5)
Modern Business Management in E-Commerce

แนวความคิดของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการจัดการและบริหารงานธุรกิจเบื้องตน 
โดยใชซอฟแวรประยุกต คือ ระบบขายผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสราง
ระบบการซ้ือขายผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

The concepts of E-Commerce management and business administration by
software application. Practice how to use computer programs from network.
0003305 การปฏิบัติงานชางเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Practical Workshop in Daily Life

การเดินไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน งานกอสรางเบื้องตน  งานเชื่อมโลหะ
เบื้องตนและการวางแผนในการจัดซ้ืออุปกรณภายในบานสําหรับชีวิตประจําวัน

ฝกปฏิบัติการเดินไฟฟาและติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  การกอสรางท้ังงานปูน
หรืองานไม และการเชื่อมงานโลหะเบื้องตน

A study of electrical and electronical devices in household, basic
construction, basic welding, and appliances selection in daily life

Practical workshop in electrical and electronical installation, cement work,
woodworking and welding.
0003306 เทคโนโลยีพ้ืนฐานดานการถายภาพและตกแตงภาพ 3(2-2-5)

Basic Technology of Photography and Image Adjustment

ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการ  สวนประกอบและหลักการทํางานของกลองถายภาพ  
หลักการถายภาพ การฝกปฏิบัติการใชกลองดิจิตอลในการถายภาพ การออกแบบและตกแตงภาพดวย
โปรแกรมเสริม

History, evolution, components and principles of camera working, principle
photography. Practice using a digital camera, design and image adjustments with a mobile
application. Design practice modification and image adjustment with 2D and 3D program
computer software.
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)

Technology and Development

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคมและสภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานการศึกษา ธุรกิจ ศาสนา 
วัฒนธรรม อุตสาหกรรมการขนสง และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
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The aims of this subject are about meaning and importance of technology,
relationships among technology for improving the quality of life, society and environment,
application of education, business, religion, culture, industrial, transportation and
communication, pros and cons of technology that affect sustainable development.
.

3.3.2 รายวิชาดานการกีฬา
0003308 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)

Exercise for Quality of Life

หลักการการออกกําลังกาย องคประกอบของการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ  และ
สมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายกิจกรรมกีฬา  และการปองกันการบาดเจ็บ  จาก     
การออกกําลังกายและกีฬา

Principles of exercise, components of fitness health and perform physical
activities, sports activities and injury prevention of exercise and sports.
0003309 กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)

Rhythmic activities and Social dance

ประวัติความของกิจกรรมเขาจังหวะและประวัติกีฬาลีลาศ ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว 
ประกอบเสียงเพลง ปฏิบัติการเตนลีลาศจังหวะบีกิน ซะซะซา และ ลุมบา

History of rhythmic activities and social dance. Movement skills through
music. Practise Begin, Cha cha cha, and Rumba dance.
0003310 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)

Recreation for Health

ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  ความรูเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ  
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนา เพ่ือการดูแลสุขภาพควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสม

The importance of health and physical fitness, knowledge of recreation
activities, weight control. from recreation activities.



มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  หนา 53

ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฯ
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4. กลุมวิชาเลือก 2 หนวยกิต
รายวิชา รายวิชา
1.กลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต 1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 6 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ใหเลือกเรียน จํานวน 6 หนวยกิต
0010101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(2-0-4) 0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
0010102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4) 0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
0010103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2(2-0-4) 0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสรมิทักษะการเรียนรู 3(3-0-6)
1.2 กลุมวิชาภาษาไทย  จํานวน 3 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชาภาษาไทย ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0010201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 0001201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
1.3 กลุมวิชาภาษาอ่ืน  จํานวน 3 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาภาษาอ่ืน  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0011301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0011302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)

0011303 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
0011304 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)

0011305 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001303 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0011306 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
0011307 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001304 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0011308 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)

0011309 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001305 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
0011310 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)

0011311 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0011312 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
0011313 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

0011314 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001308 ภาษามาเลเซยีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
0001309 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    จํานวน 9 หนวยกิต

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    จํานวน 9 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาบังคับ  จํานวน 3 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียน 
     จํานวน 3 หนวยกิต

0020101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0-6) 0002101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต 0002102 ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)

0021201 คุณคาของชีวิต 3(3-0-6) 0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0021202 มนุษยกับการใชเหตผุล 3(3-0-6) 0002104 มนุษยกับทักษะการคดิ 3(3-0-6)

0021203 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)

0021204 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)
0021205 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการ

คนควา
3(3-0-6)

0021206 สุนทรียภาพทางศิลปะ 3(3-0-6)

0021207 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6)
0021208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)

2.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0021301 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 0002201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

0021302 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 0002202 กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0021303 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 0002203 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
0021304 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0021305 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0021306 หลักการจดัการ 3(3-0-6)
0021307 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6)

0021308 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6)

0021309 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย 3(3-0-6)
0021310 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
0021311 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6)

0002204 ตะวันออกศึกษา
*ยังไมสงขอมูลรายวิชา*

3(3-0-6)

2.3 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
     จํานวน 3 หนวยกิต
0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)

0002302 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)
0002303 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)

0002305 ภาวะผูนําและผูตาม 3(3-0-6)

0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง 3(2-2-5)
0002307 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

0002308 มนุษยกับเครื่องแตงกาย 3(3-0-6)

0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
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0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)

0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย 3(3-0-6)

0002315 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)

0002316 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน  3(3-0-6)

0002318 ความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

3(3-0-6)

0002319 การสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)
0002320 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือ

การสื่อสาร
3(3-0-6)

0002321 การรูเทาทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)

0002322 ความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)
0002323 หลักพ้ืนฐานการคุมครองสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
   จํานวน 7 หนวยกิต

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและการกีฬา
   จํานวน 9 หนวยกิต

3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน 2 หนวยกิต 3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต
0031101 ชีวิตและธรรมชาติ 2(2-0-4) 0003101 ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6)

0031102 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต 2(2-0-4) 0003102 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต 3(3-0-6)

0031103 ชีวิตและสุขภาพ 2(2-0-4) 0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)

0031104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 0003104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)

0031105 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)
0031106 พลังงานสําหรับชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

0031107 ชีวิตกับวิทยาศาสตร 2(2-0-4)
0031108 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2(2-0-4)

0031109 โภชนาการเพ่ือคณุภาพชีวิต 2(2-0-4)

0031110 เกษตรในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0031111 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)
0003106 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยสีมัยใหม 3(3-0-6)

0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6)

0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน
ชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  จํานวน 2 หนวยกิต 3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวย
กิต0031201 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 2(2-0-4) 0003201 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)

0031202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0031203 คณิตศาสตรท่ัวไป 2(2-0-4) 0003203 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)

0031204 คณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะทางปญญา 2(2-0-4) 0003204 คณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะทางปญญา 3(3-0-6)
0031205 คณิตศาสตรพ้ืนฐานในงาน

อุตสาหกรรม
2(2-0-4)
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0031206 สถิติและการประยุกตท่ัวไป 2(2-0-4) 0003205 สถิติและการประยุกตท่ัวไป 3(3-0-6)

0031207 สถิติในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)
3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยี  จํานวน 3 หนวยกิต 3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  ใหเลือกเรียน  จํานวน 

3 หนวยกิต3.3.1 รายวิชาดานเทคโนโลยี
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขอมูลเบ้ืองตน
3(2-2-5) 0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูลเบ้ืองตน
3(2-2-5)

0031302 การพัฒนาสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต

3(2-2-5)

0031303 คอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ต

3(2-2-5)

0031304 โปรแกรมประยุกตเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5)
0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิต

สมัยใหม
3(3-0-6) 0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิต

สมัยใหม
3(3-0-6)

0031306 คอมพิวเตอรเพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

0031307 เทคโนโลยีสํานักงานไรกระดาษ 3(2-2-5)
0031308 การจัดการธุรกิจยคุใหมดวย

คอมพิวเตอร
3(2-2-5) 0003303 การจัดการธุรกิจยคุใหมดวย

คอมพิวเตอร
3(2-2-5)

0031309 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ

3(2-2-5)

0031310 คอมพิวเตอรพ้ืนฐานในงาน
อุตสาหกรรม

3(2-2-5)

0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

0031312 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจ
เบ้ืองตน

3(2-2-5)

0031313 การจัดการธุรกิจยคุใหมแบบพาณชิย
อิเลคทรอนิกสเบ้ืองตน

3(2-2-5) 0003304 การจัดการธุรกิจยคุใหมแบบพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

3(2-2-5)

0031314 กฎหมายและจริยธรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร

3(3-0-6)

0003305 การปฏิบัติงานชางเบ้ืองตนใน
ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

0003306 เทคโนโลยีพ้ืนฐานดานการถายภาพ
และตกแตงภาพ

3(2-2-5)

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)

4. กลุมวิชาเลือก   จํานวน 2 หนวยกิต 3.3.2 รายวิชาดานการกีฬา
4.1 กลุมวิชาสรางเสริมสขุภาพ  จํานวน 1 หนวยกิต 0003308 การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต 3(2-2-5)

0041101 การเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0003309 กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)

0041102 ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 0003310 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
0041103 วอลเลยบอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)
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0041104 ฟุตซอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)
0041105 แฮนดบอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041106 แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)
0041107 เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041108 ตะกรอเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041109 เปตองเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)
0041110 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041111 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041112 แชรบอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)
0041113 กอลฟเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041114 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1)

0041115 ศิลปะเพ่ือการบําบัด 1(1-0-2)
4.2 กลุมวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 1 หนวยกิต0041201 วัฒนธรรมทองถ่ินภาคตะวันออก 1(1-0-2)

0041202 ตะวันออกศึกษา 1(1-0-2)
0041203 จันทบุรีศึกษา 1(1-0-2)

0041204 ศิลปะพ้ืนบาน 1(1-0-2)

0041205 ภาวะผูนําและผูตาม 1(1-0-2)


