โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
...................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาไทย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ชื่อภาษาอังกฤษ
General Education Program
สถานภาพของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จะใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
กาหนดการเปิดสอน กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สถานที่จัดการเรียนการสอน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. วิทยาเขตนครปฐม
3. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กาหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปในกลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าภาษา และกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรสามารถกาหนดให้มีรายวิชาใด ๆ ได้ที่ต้องมาจากกลุ่มวิชาทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้มีการ
กระจายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีจานวนหน่วย
กิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ ด้านมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เพื่อให้ รู้จักและเข้า ใจตนเอง มีความ
รั บ ผิ ดชอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุ นทรียภาพในการดาเนินชีวิ ต ซาบซึ้ง ใน
ศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุ ษย์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตอาสา มีจิตสานึกที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ มี
ทักษะในการใช้ชีวิต รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ

รหัสวิชา
GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
GEN0110
GEN0111
GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116

ชื่อวิชา
ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
การพัฒนาตน
Self Development
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society
ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
ศาสตร์พระราชา
King’s Philosophy
สานึกไทย
Thai Consciousness
การสร้างทักษะผู้นา
Building Leadership Skill
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0117
GEN0118
GEN0119

ชื่อวิชา
อยู่เป็นวิทยา
Science of Living
วัยใสใจสะอาด
Youngster with Integrity
วิศวกรสังคม
Social Engineers

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่ ม วิ ช าภาษา มี เ ป้ า หมายเพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถ
ใช้ภ าษาเป็ น เครื่ องมือในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเรียนรู้ และแลกเปลี่ ยนความรู้ในสังคมไทยและ
นานาชาติ และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English

รหัสวิชา
GEN0210
GEN0211
GEN0212
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216
GEN0217

ชื่อวิชา
วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
ภาษาจีน
Chinese Language
ภาษาพม่า
Burmese Language
ภาษาเขมร
Khmer Language
ภาษาลาว
Lao Language
ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
ภาษามาเลย์
Malay Language
ภาษาเกาหลี
Korean Language

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการ
คิดและการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ มีความเข้าใจในความหมาย และความสาคัญของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชีวิตและความคิด รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันและอนาคต มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถรู้จักใช้และเลือกเทคโนโลยี สามารถนามาประยุกต์ใช้อันจะมี
ผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ตระหนักในความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science and Environments

รหัสวิชา
GEN0304
GEN0305
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315
GEN0316
GEN0317
GEN0318
GEN0319

ชื่อวิชา
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Healthcare for New Generation
มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
อินโฟกราฟิก
Infographic
ชีวิตดิจิทัล
Digital Life
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
การเต้น
Dancing
โยคะ
Yoga
ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
รักปลอดภัย
Safe Sex
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0320
GEN0321

ชื่อวิชา
รวยด้วยดิจิทัล
Digital Millionaire
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
3(3-0-6)
The Royal Court of Suan Sunandha
ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของ
นักศึกษา
History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan
Sunandha, uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, personality, living
one’s life, love, and ties of the students
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้
และเข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรรม
เน้นความเข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ
Definition, the importance and scope of fine arts, the creation of
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine arts
including visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis on the
insight into and the creation of aesthetic appreciation
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่
ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะ
ประชาคมโลก
Basic concept, social evolution, economy, politics, and law,
relation and roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the
effects of being a part in global society, the procession of good conscious and attitude
towards living together peacefully as world citizen

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0104 การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Self Development
หลั ก การพื้ น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การเข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ น ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า
อย่างมีความสุข
Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and
others, the pride of oneself, concept and theories of self- development, process and
procedure of self- development, the creation of interpersonal relationship, skills of
emotional quotient management, the prevention of risking one’ s life behavior, and living
one’s valuable and happy life
GEN0105 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการดาเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุ่งหมายและ
คุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก่ ความเจ็บ และความตาย วิธีแสวงหา
ความสุขที่ยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับผู้อื่นในสังคม
Definition, the importance, and principles of living one’s life in all
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical principles,
strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of seeking sustainable
happiness, living one’s life with ethical value for peaceful coexistence in societies
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
ความหมายและขอบเขตความหมายของสั งคมพหุ วัฒ นธรรม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุ่มชน เพศ
และชนชั้นทางสังคมในการดาเนินชีวิต แนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และมี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
Definition and scope of the meaning of multicultural society, the
insight into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, social
groups, genders and social status in living one’s life, concept of positive thinking relating to
human’ coexistence with good attitudes of living with others in multicultural society

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizenship
ความหมาย และความสาคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่
และพันธะทางสังคม การมีจิตสานึก คุณธรรม และจริยธรรม การสร้างจิตอาสาและสานึกสาธารณะ การมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม เน้นการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
Definition and the importance of good citizenship, awareness of
rights, roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, moral
and ethics, including the creation of voluntarily contributions and public consciousness,
possession of good attitudes about and value of society with an emphasis on being a good
citizen based on democratic principles capable of following the standard and Thai tradition
as well as customs
GEN0108 ความคิดอันงดงาม
3(3-0-6)
Beautiful Thought
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดด้านบวก การฝึกสติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ความเครียดและ
การจัดการกับความเครียด รู้จักการปรับตัวและการเข้าสังคม เน้นทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา
Knowledge about and the insight into concepts and empirical
practice, analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional stability,
true understanding of oneself, stress and stress management, awareness of self-adjustment
and socializing with an emphasis on skills of sensible thought and problem solving
GEN0109 ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
King’s Philosophy
ปรัชญาและองค์ความรู้ของพระราชา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และรักถิ่น
ฐานบ้านเกิด เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
King’s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, the
royal’s initiative projects, local intellect, communities’way of life with love, unity and the love of
one’s homeland with the purpose of raising sustainable local intellect

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0110 สานึกไทย
3(3-0-6)
Thai Consciousness
ลักษณะทั่วไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย แนวทางการดาเนินชีวิตของคน
ไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ประเพณี วัฒ นธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม การให้ คุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม
การเมือง การปกครอง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีแห่งความเป็นไทย และทิศทางการ
พัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย
General characteristic and evolution of Thai society, way of life of
Thai people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value raising, moral
and ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai and direction of the
social and cultural development
GEN0111 การสร้างทักษะผู้นา
3(3-0-6)
Building Leadership Skills
ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหน้าที่พื้นฐาน ภาวะผู้นา ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการสร้างทีม ทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้นา
Theories, concepts, practical rules, basic characteristic of
responsibilities, leadership, communication skills, team building skills, key skills in the 21st
century, applying to situations to develop leadership
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ
3(3-0-6)
Outside of the Box Thai Intellect
แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากเดิมของปัญญาไทย
การสร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการดาเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่
และสร้างมูลค่าเพิ่มของปัญญาไทย
Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative
development of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the
application of Thai intellect to living one’ s life in modern society and adding value to Thai
intellect

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Inspiration of Life
ความสาคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลั กษณะการคิด กระบวน
ทัศน์ ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต
The importance of thinking process, basic emotion and thought
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, case
studies from various sciences to create inspiration of life
GEN0114 สีสันวรรณกรรม
3(3-0-6)
Color of Literatures
ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปัจจุบัน
วิธีการสร้างอารมณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์วรรณคดีโลกตะวันออก ตะวันตก
และประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรม
Definition and scope of literatures, evolution of contemporary
literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east and
west literatures including those in Thailand, the awareness and the perception of the value
of literatures
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
3(3-0-6)
Film Appreciation
ความรู้ รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกตะวันออก ตะวันตก
และประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา ประเภท
และรูปแบบการนาเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชมและการประเมิน
สุนทรีย์ของภาพยนตร์
Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the
eastern and western world including Thailand, elements of film production including
structure, origin, types and presentation forms with the purposes of the development of
knowledge and the insight into moving pictures as film viewers and the evaluation of film
appreciation

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
3(3-0-6)
From Disappointment to a Dream Come True
หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปัญหาในชีวิต การเข้าใจตนเองและ
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ
ในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขในทุกมิติ
Principles and concepts of coping with problems in life, the insight
into oneself, self- adjustment when facing psychological, emotional, and social problems,
awareness of various positive and negative experiences, and principles of living one’ s life
for the creation of happiness in all dimensions
GEN0117 อยู่เป็นวิทยา
3(3-0-6)
Science of Living
การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ความตระหนักและรักในคุณค่าของตนเอง การสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการอารมณ์เชิงลบ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การเจรจาต่อรอง
Optimistic mindset, empathic listening and speaking skills, selfesteem, effective thought expression, negative emotion management, happy coexistence,
negotiation
GEN0118 วัยใสใจสะอาด
3(3-0-6)
Youngster with Integrity
แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่ วนรวม ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต หน้าที่ของ
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต การป้องกันการฉ้อโกงและ
การทุจริต
Concepts of anti–fraud and anti–corruption, distinction between
private and public interests, intolerance and shame to corruption, civic duties and social
responsibilities in anti–fraud and anti-corruption, prevention of fraud and corruption
GEN0119 วิศวกรสังคม
3(3-0-6)
Social Engineers
แนวคิด บทบาท และจริยธรรมของวิศวกรสังคม ภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ แนวคิดของวิศวกรสังคมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
Concept, role, and ethics of social engineers, leadership and team
working, integration and building innovations, application of knowledge and local wisdom
for sustainable of self and community development

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลัก
ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาท
ทางสังคม
Thai language usage based on grammar for speaking, listening,
speaking, reading and writing for communication and presentation, appropriate Thai usage
in variety of situation and social manners
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่ อ การศึ ก ษาการเรี ย นรู้ การแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช าการ
การเขียนรายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการ
Thai language study skills, expressing academic opinions, writing
reports with citing references, information retrieval of printed and electronic materials for
academic presentation
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
ทักษะการใช้ภ าษาไทยเพื่ อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนาตนเอง
และการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่ สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่ม
ใหญ่
Skills of Thai language usage for future careers; completing
application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting
minutes, self- introduction and Thai language usage on social network, oral presentation in
public and/or mass communication

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การทักทายทาความรู้ จั ก การบรรยายลั กษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภ าษาทางโทรศัพท์
การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คาสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้ คาแนะนา การสืบค้นสารสนเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
English of daily life Communication in various situations; greeting
and getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on the
phone, describing places, locations and directions, giving instructions, problem solving, giving
advice, electronic information retrieval; citing references and learning from electronic
databases as well as printed materials
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดง
ความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและ
การเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
English for communication, including giving information, writing
summary and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and
using dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ
การเขียนรายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
English for study skills; giving academic opinions, writing reports
with citing references, electronic information retrieval using a variety of media including
printed as well as electronic materials for academic presentation in various forms

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนาตนเอง
และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารใน
กลุ่มใหญ่
Skills of English language usage for future careers; completing
application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting
minutes, self- introduction and English language usage on social network, oral presentation
in public and/or mass communication
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพ ทักษะการอ่านและการสื่ อ สาร
การดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารกากับยา การค้นหาและ
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัว
Basic English medical terminology relating to health, reading skills
and communication for health care, ability to create the understanding of medicine usage
and medical labels in English, information retrieval and further study of frequently found
illnesses and the prevention of the diseases for the benefit of the individual and the family
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English
หลักการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ในการพูด การกล่าวแนะนาตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรียมเค้าโครงเรื่องที่จะพูด การเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน และการเลือกหัวข้อที่เหมาะสม
English Public speaking and presentation skill in the areas of
defining audience, objectives of presentation, self- introduction, dynamic opening and
closing, appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and
physically, fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Discourse English for Communication
ความส าคั ญ และประเภทของการพู ด หลั ก การปฏิบั ติเ บื้ อ งต้ น ในการพูด
การเปล่งเสียง การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานจริง และการใช้ชีวิต
โดยเน้นการอภิปราย การนาเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที
The importance and types of speaking, basic principles of speaking,
utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at work and
real life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and debates
GEN0211 ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Language
การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สื่ อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Chinese language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture
GEN0212 ภาษาพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language
การใช้ภาษาพม่า ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สื่ อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Burmese language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0213 ภาษาเขมร
3(3-0-6)
Khmer Language
การใช้ภาษาเขมร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สื่ อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Khmer language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture
GEN0214 ภาษาลาว
3(3-0-6)
Lao Language
การใช้ภาษาลาว ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สื่ อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Lao language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture
GEN0215 ภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language
การใช้ ภ าษาเวี ยดนาม ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Vietnamese language usage including listening, speaking, reading
and writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0216 ภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Malay Language
การใช้ ภ าษามาเลย์ ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Malay language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into
social, custom and culture
GEN0217 ภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language
อักษรภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ ศัพท์และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี
Korean alphabets, consonants and vowels, vocabulary and basic
grammar for daily conversation, practice 4 skills with Korean culture
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
หลักการ ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลใน
มิติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
Principles, the importance, and fundamental knowledge of
information technology, computer systems, data communications and networking, database
management, big data, internet usage, development of information technology to the digital
world, cybercrime act, application of digital technology in various dimensions, and digital
world revolution
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ วิวัฒ นาการ ความก้าวหน้า บทบาท
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
Definition, the importance, benefits, evolution, progress, roles of
the development of science and technology based on the changing world resulting in living
a quality life

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science and Environments
ความหมายและความส าคั ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของ
สิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพ การอนุ รั กษ์ และปั ญหามลพิษ มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อม การปรับปรุงสิ่ งแวดล้ อมให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต
Definition and importance Scientific relating to the effect of
environmental behaviors on human and human behavior on environment, integrated
ecosystem of natural resources, biological diversity, environmental conservation and
pollution problems, environmental standard with the improvement of environment for
suitable quality of life
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Literacy
การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์
ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมือง
ดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Development of digital literacy, information behavior, digital
humanities, digital skill, digital quotient, integration of digital technology, digital ethics, digital
citizenship, digital environment, digital media literacy
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Quality of Life
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและ
ประเภทของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การฝึกจิต
เพื่อสุขภาพกายและจิต
Concepts, theories, meaning and the importance of recreation,
scope and types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation activities,
mind training for health and soul

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0306 การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Healthcare for New Generation
การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการ
ฟื้นฟู ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจาวันได้
Health care in the dimension of health promotion, health
protection, treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages,
nutrition, health risk, including the application of holistic health science in daily life
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
Miracle of Thought
หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และการผูกเรื่อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล และข่าวสาร การใช้เหตุผ ล และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวั น
อย่างสร้างสรรค์
Principles and concepts of nature of thought, human’s systematic
thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the integration of
thought and the story composition, the analysis of data and information with reasons for
application in creative daily life problem solving
GEN0308 อินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
Infographic
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อมูล สารสนเทศ หลักการ
ออกแบบ หลักการนาเสนองาน การนาเสนอตัวตน ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านสื่อสารสนเทศ
Thinking process, analysis based on concept of information,
principles of design, presentation of identity, organization images including experience
through information technology

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0309 ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มี
ต่อการเปลี่ ย นสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกาเนิดสิ่ งปลูกสร้าง อุปกรณ์และ
เครื่องมืออัฉริย ะ ควบคู่กับการประยุ กต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการ
บริ โ ภคผ่ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร กฎหมาย การท าธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ สั ง คมออนไลน์
การด ารงชี วิ ต และการปรั บ ตั ว ของมนุ ษ ย์ ใ ห้ ทั นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และ
ปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย
Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends
influencing the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention of
buildings, equipment and smart devices accompanied by the application of the Internet of
Things, social network, consumption behavior via communication devices, law, online or
social network enterprise, living one’ s life in and human adjustment to the fast growing
digital technology with happy and secure life in each age group
GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
3(3-0-6)
Sexual Health Promotion
แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
จนถึ ง วั ย ผู้ สู ง อายุ การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นสมรส การมี เ พศสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และปลอดภั ย
การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยงของคนในวัยต่าง ๆ
ต่อโรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคติดเชื้อ การป้องการและการดูแลตนเองเบื้องต้น
Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder,
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted diseases
and sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age groups, human’ s
immune system to prevent infectious diseases, preliminary prevention and self-care
GEN0311 ธรรมชาติบาบัด
3(3-0-6)
Natural Therapy
ความรู้ เกี่ย วกับธรรมชาติบาบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิล ปะในการ
ดารงชีวิต และความลับเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิดโรค
มนตราบาบัด สมาธิบาบัด อาหาร และการออกกาลังกาย
Knowledge about natural therapy based on medical science, art
in living one’ s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating to
causes of illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน
3(3-0-6)
Financial Literacy
ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่องทาง
การเงินและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจาวัน การบริหารการเงินใน
ชีวิตยุกต์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาต่างๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ
โปรแกรมสาเร็จรูปอย่างง่าย
Theories relating to the value of money and financial state,
principles and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial
activities and daily business transaction, suitable financial management in present day;
household debts, various acts and contracts on electronic devices or easy application
GEN0313 การเต้น
3(3-0-6)
Dancing
ทฤษฎี หลักการ ความรู้พื้นฐานสาหรับการเต้น สมรรถภาพทางกาย ทักษะ
การเคลื่ อ นไหวในการเต้ น ความแข็ ง แรงและความยื ด หยุ่ น ของร่ า งกาย ความปลอดภั ย การป้ อ งกั น
การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical
performance, dance movement skills, body’ s strength and flexibility, security, prevention
of injuries and basic first aid
GEN0314 โยคะ
3(3-0-6)
Yoga
ความสาคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย
การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุม
ลมหายใจ การผ่อนคลายอย่างลึกและปลอดภัยในการฝึก
The importance and benefits of yoga practice, body preparation,
joint and muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices of
yoga figures, breath control, deep and secure relaxing practice

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
3(3-0-6)
Never Get Fat Again
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการ
ควบคุมน้าหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงาน
และสารอาหาร สาหรับการลดน้าหนัก และการออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
Knowledge about health, roles and impacts of food providing
energy leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good
health, food specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising for
weight control
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
3(3-0-6)
Science of Anti-Aging
หลักการ ความรู้เกี่ยวกับความงามและสุขภาพที่ดีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
โภชนาการเพื่อความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม ความฉลาดในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
Principles, knowledge concerning beauty and good health based
on science, nutrition for beauty and anti- aging, products and beauty modification, tips for
wise product choice
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
3(3-0-6)
State of the Art of Royal Cuisine
ความรู้เรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบน
พื้นฐานของอาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอาหาร
ชาววัง การประเมินข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร
Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and
healthy nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and culture
relating to royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value of royal cuisine
GEN0318 รักปลอดภัย
3(3-0-6)
Safe Sex
ความรู้ ธ รรมชาติ ข องเพศ บทบาท ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บเพศ
พั ฒ นาการ ความเบี่ ย งเบน และความผิ ด ปกติ ท างเพศ การป้ อ งกั น และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เพศสั มพันธ์
การวางแผนครอบครัว การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน
Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to
sex, evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems concerning
sexual intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in the present society

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Digital
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป โดยเน้น
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวแบบการทาธุรกิจ หลักการบริหารจัดการสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎหมายการประกอบการ และการประยุกต์ใช้แอปพลิ เคชัน
เพื่อการค้า
Concepts, theories and process of being start- up entrepreneurs
with an emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative
management for entrepreneurs, the application of innovation and technologies for
commercial purposes, laws relating to business operation and the use of applications for
commerce
GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Millionaire
หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การตลาด
ดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล การนานวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Principles and mindset of entrepreneurship, technological
innovations, digital marketing, big data analytics, block chain and cryptocurrency,
Innovations for business, cyber security and personal data protection act
GEN0321 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3(3-0-6)
Marine and Coastal Resources
หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การตลาด
ดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล การนานวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Principles and mindset of entrepreneurship, technological
innovations, digital marketing, big data analytics, block chain and cryptocurrency,
Innovations for business, cyber security and personal data protection act

เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEH0201 การพัฒนาตน
Self Development
GEH0202 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society
GEH0204 ความเป็นพลเมือง
Civic Education
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Life Competencies for the Righteous
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skill Development for Undergraduate Student

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6) GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
3(3-0-6) GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
3(3-0-6) GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
3(3-0-6) GEN0105 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
3(3-0-6) GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society
3(3-0-6) GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
3(3-0-6) GEN0108 ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
3(3-0-6) GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา
GEN0109
GEN0110
GEN0111
GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116
GEN0117

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
ศาสตร์พระราชา
King’s Philosophy
สานึกไทย
Thai Consciousness
การสร้างทักษะผู้นา
Building Leadership Skills
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True
อยู่เป็นวิทยา
Science of Living

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

กลุ่มวิชาภาษา
GEL0101 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Informal
Retrieval
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ
Thai for Careers

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
GEN0118 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Integrity
GEN0119 วิศวกรสังคม
Social Engineers
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information
Retrieval
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ASEAN Languages
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
-ปรับออก-

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Careers
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation Skills in English
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
GEN0211 ภาษาจีน
Chinese Language
GEN0212 ภาษาพม่า
Burmese Language
GEN0213 ภาษาเขมร
Khmer Language
GEN0214 ภาษาลาว
Lao Language

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
Information Technology for Communication and
Learning
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
Science and Technology for Environment
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ
Information Literacy

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
GEN0215 ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
GEN0216 ภาษามาเลย์
Malay Language
GEN0217 ภาษาเกาหลี
Korean Language
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
Science and Environments
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GES0204
GES0205
GES0206

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
3(3-0-6) GEN0312
3(3-0-6)

GEN0305

3(3-0-6)

GEN0306
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0314

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Healthcare for New Generation
อินโฟกราฟิก
Infographic
ชีวิตดิจิทัล
Digital Life
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
การเต้น
Dancing
โยคะ
Yoga

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-ปรับเพิ่ม-

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา
GEN0315
GEN0316
GEN0317
GEN0318
GEN0319

-ปรับเพิ่ม-

GEN0320

-ปรับเพิ่ม-

GEN0321

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อรายวิชา/คาอธิบายรายวิชา
ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
รักปลอดภัย
Safe Sex
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital
รวยด้วยดิจิทัล
Digital Millionaire
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้างหลักสูตร
1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. และนักศึกษาต้องเลือกเรียนเพิ่มจาก 3 กลุ่มวิชา ข้างต้น
จานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์กระทรวง
(หน่วยกิต)
> 30
30

โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต)
พ.ศ. 2560
12
9
9
30

โครงสร้างใหม่
(หน่วยกิต)
พ.ศ. 2562
6
6
6
12
30

รายวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
ชาววังสวนสุนันทา
สุนทรียภาพของชีวิต
สังคมไทยในบริบทโลก
การพัฒนาตน
ความจริงของชีวิต
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ความเป็นพลเมืองดี
ความคิดอันงดงาม
ศาสตร์พระราชา

O






O
O

O
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O O
 
O
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O
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5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิต

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม

2. ด้านความรู้

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย

1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 O
 O
O 
 O
O 
 O
 O
 O
 O

รายวิชา

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GEN0110
GEN0111
GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116
GEN0117
GEN0118
GEN0119
สานึกไทย
การสร้างบุคลิกผู้นา
ปัญญาไทยนอกกรอบ
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
สีสันวรรณกรรม
ภาพยนตร์วิจักษ์
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
อยู่เป็นวิทยา
วัยใสใจสะอาด
วิศวกรสังคม
O
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ด้านความรู้
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้


O

O
O
O
O
O
O
O

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม

2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย

O

O
O
O
O
O




1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
O 
 O

รายวิชา

20
21
22
23
GEN0201
GEN0202
GEN0203
GEN0204

24
25
26
27
GEN0205
GEN0206
GEN0207
GEN0208
1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต
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4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

 O O O 
O  O  O
  O O 
O
O
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

2. ด้านความรู้

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

การใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การสืบค้น
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ






รายวิชา
1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต
2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม
4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ด้านความรู้
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

28 GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
และการพูดในที่สาธารณะ
29 GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
30 GEN0211 ภาษาจีน
31 GEN0212 ภาษาพม่า
32 GEN0213 ภาษาเขมร
33 GEN0214 ภาษาลาว
34 GEN0215 ภาษาเวียดนาม
35 GEN0216 ภาษามาเลย์
1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา
1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

2. ด้านความรู้

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

36 GEN0217 ภาษาเกาหลี
37 GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
38 GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิต
39 GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
40 GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
41 GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
42 GEN0306 การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุค
ใหม่
43 GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด
1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315
GEN0316
GEN0317
อินโฟกราฟิก
ชีวิตดิจิทัล
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
ธรรมชาติบาบัด
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
การเต้น
โยคะ
ชีวิตเลิกอ้วน
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

2. ด้านความรู้

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม












2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย

1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

54
55
56
57
GEN0318
GEN0319
GEN0320
GEN0321
รักปลอดภัย
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รวยด้วยดิจิทัล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน

5.2 ใช้ภาษาในการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูน้ าและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ได้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4.1 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

2. ด้านความรู้

3.2 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อนื่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
3.1 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.1 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต

O

1.4 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย





1.3 ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 ใช้ดุลยพินจิ ค่านิยม ความมีเหตุผล
และ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการ
ดาเนินชีวิต
1.2 มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

O  O O  O  O
  O  O  O 
 O O    O 
O   O  O O 

