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 1. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564  ไดดําเนินการปรับปรุงตาม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา  ตอจากการปรับปรุงคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2559 ซึ่งไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม คร้ังที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 27 

มิถุนายน พ.ศ. 2559 และไดรับทราบ/รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 

 2. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564 ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 3. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ในการ 
ประชุม คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 4. การปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  เริ่มมีผลบังคับใชในภาคตน ปการศึกษา 2564 
เปนตนไป 

 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีขั้นตอนการปรับปรุงโครงสรางและมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป โดยเริ่มมีผลบังคับใชในภาคตน ปการศึกษา 2564 เพื่อใหการบริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
เปนไปดวยความเรียบรอย และการปรับปรุงรายวิชาใหผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 
มหาวิทยาลัยฯ สอดรับกับมาตรฐานผูเรียนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงสรางและมาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564 ดังนี ้
 5.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4/2563 

(วาระพิเศษ) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 5.2 การประชุมกลุมยอย (Focus group) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 5.4 การประชุมวิพากษการปรับโครงสรางและมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยม ี
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเขารวมประชุม เม่ือวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 5.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 5.6 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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5.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชา

ศึกษาทั่ วไป (Learning Outcome) เมื่อวันศุกรที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 2 รุน เพื่อใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดรับทราบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่ปรับใหม  

มีความรูความเขาใจในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดทําแบบปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมไดถูกตองและนําไปสูการวัดและประเมินผลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

นําวีดิทัศนในการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเว็บไซตสํานักบริหารการศึกษา เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ศึกษาทั่วไปท่ีไมไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

5.8 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563  

เมื่อวันจันทรที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

5.9 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันจันทรที่ 26 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 

6. สาระในการปรับปรุงแกไข 

6.1 ปรับปรุงโครงสรางและมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. 2564 เห็นชอบและอนุมัติ

จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันจันทรที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

    ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564 
 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี จะตองกําหนดจํานวนหนวยกติ 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
หลักสตูรระดับปริญญาตรี จะตองกําหนดจํานวนหนวยกติ 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1. กลุมสาระอยูดีมีสุข (Wellness) ไมนอยกวา.....หนวยกิต 

     xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา                         1 ( - - ) 

                 (Physical Education Activity)   

และใหนิสติเลอืกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระอยูดมีีสุข” 

1. กลุมสาระอยูดีมีสขุ (Wellness) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

    xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา                          1 ( - - ) 

               (Physical Education Activity)   

และใหนิสติเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระอยูดมีีสุข” 

2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   

  (Entrepreneurship) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรยีนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   

  (Entrepreneurship) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรยีนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and 

Communication) 13  หนวยกิต 

      - วิชาภาษาไทย                        3 ( - - ) 

      - วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    9 ( - - ) 

      - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร      1 ( - - )  

3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) 

ไมนอยกวา...หนวยกิต 

      - วิชาภาษาไทย                                    3 ( - - ) 

      - วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา                9 ( - - ) 

      - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  ไมนอยกวา…    ( - - )  
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 

4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก  

(Thai Citizen and Global Citizen)  

ไมนอยกวา... หนวยกิต 

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน                   2 (2-0-4) 

                (Knowledge of the Land)  

และใหนิสติเลือกเรียนไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก” 

4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก  

(Thai Citizen and Global Citizen)  

ไมนอยกวา... หนวยกิต 

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน                   2 (2-0-4) 

               (Knowledge of the Land)  

และใหนิสติเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก”  

5. กลุมสาระสุนทรียศาสตร (Aesthetics)        

       ไมนอยกวา....หนวยกิต  

ใหนิสิตเลือกเรยีนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” 

5.   กลุมสาระสุนทรียศาสตร (Aesthetics)        

      ไมนอยกวา....หนวยกิต  

ใหนิสิตเลือกเรยีนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” 

หมายเหตุ   นิสิตระดับปริญญาตรี จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปครบทุกกลุมสาระ จํานวน 5 กลุมสาระ 
 

6.2 ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. 2564  

                1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  1.1  แสดงออกถึงการมีจิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
                     1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

                     1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชน 

                2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

                2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม  

                           ภูมิปญญาทองถิ่น และประวัติศาสตรของไทย 

                     2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน  

                           มจีิตสาํนึกในการอนุรักษ 

                3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม 

                     ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

                      3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความ            

                           แตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 

                     3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน      

                           และสังคม 

                4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                   4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

              4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได 
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               5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

                    5.1  ใชวธิีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

                     5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

               6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
                   6.1  แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวม  
                           เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

                    6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

               7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

                   7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย   

                           และนาํเสนอขอมูลสารสนเทศ 

                    7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

               8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

                    8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

                     8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
 

6.3  เปดรายวิชาใหม จํานวน 24 วิชา 

1. 04355185 จานรอนเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

2. 01174123 คายพักแรมนันทนาการ  2(1-2-4) 

3. 01350103 ชีวิตยืดหยุนได 3(3-0-6) 

4. 01390103 การทองเที่ยวเพื่อความผาสุก 3(3-0-6) 

5. 01416101 พันธุศาสตรในสื่อ 3(3-0-6) 

6. 02032304 เกษตรเพื่อโลกสีเขียว 2(2-0-4) 

7. 02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6) 

8. 03521101 ทะเลกับชีวิต 3(3-0-6) 

9. 03654114 โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชีวิตยุคใหม 3(3-0-6) 

10. 04355181 กิจกรรมยามวางเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

11. 01387105 พุทธจริยศาสตรในการดําเนินธุรกิจ 3(3-0-6) 

12. 01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 

13. 01453103 กฎหมายสําหรับผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 

14. 01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน 3(2-3-6) 

15. 01350104 ศิลปะการอานคน 3(3-0-6) 

16. 01453101 สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

17. 02717112 การเมืองไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 

18. 01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I            3(3-0-6) 
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19. 01354102 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร II  3(3-0-6) 

20. 01354103 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร III  3(3-0-6) 

21. 01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

22. 01308101 การทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 

23. 02728102   สารสีในงานศิลปะ 3 (3-0-6) 

24.   03654111 สุนทรียศาสตรทางการกีฬา  3 (3-0-6) 
 

6.4  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 185 วิชา 

1. 01175111 กรีฑาลู-ลาน เพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

2. 01175112 แบดมนิตันเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

3. 01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

4. 01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

5. 01175115 ฝกสมาธิดวยกิจกรรมยิงปน  1(0-2-1) 

6. 01175117 ฝกสมาธิดวยกิจกรรมยิงธนู  1(0-2-1) 

7. 01175118 แชรบอลเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

8. 01175119 เปตองเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

9. 01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

10. 01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

11. 01175123 วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

12. 01175124 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

13. 01175125 ซอฟทบอลเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

14. 01175126 ตะกรอเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

15. 01175127 ฮอกก้ีเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

16. 01175128 รักบี้ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

17. 01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

18. 01175131 วายน้ําเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

19. 01175133 กระโดดน้ํา  1(0-2-1) 

20. 01175134 โปโลน้ํา  1(0-2-1) 

21. 01175141 การเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

22. 01175142 การเตนรําพื้นเมืองเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

23. 01175143 การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

24. 01175144 รําไทยเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

25. 01175151 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบไทย  1(0-2-1) 

26. 01175152 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบสากล  1(0-2-1) 

27. 01175153 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย  1(0-2-1) 

28. 01175154 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยสากล  1(0-2-1) 
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29. 01175155 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยยูโด  1(0-2-1) 

30. 01175156 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยไอคิโด  1(0-2-1) 

31. 01175157 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยกระบี่กระบอง 1(0-2-1) 

32. 01175159 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยคาราเต  1(0-2-1) 

33. 01175161 ฝกสมองดวยการเลนบริดจ  1(0-2-1) 

34. 01175162 โบวลิ่งเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

35. 01175163 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

36. 01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

37. 01175165 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

38. 01175166 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยเทควันโด  1(0-2-1) 

39. 01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

40. 01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

41. 01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 2(1-2-3) 

42. 04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี 2(1-2-3) 

43. 01173151 เอดสศึกษา 2(2-0-4) 

44. 01174231 นันทนาการเบื้องตน 2(2-0-4) 

45. 01176141 การวางแผนชีวิตและอาชีพสําหรับคนรุนใหม 2(2-0-4) 

46. 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น  3(3-0-6) 

47. 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

48. 01402101 การรูเทาทันผลิตภัณฑเสริมความงาม 3(3-0-6) 

49. 01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) 

50. 01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

51. 01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

52. 01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

53. 01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย  3(3-0-6) 

54. 01999011 อาหารเพ่ือมนุษยชาติ  3(3-0-6) 

55. 01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 

56. 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 

57. 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต  3(3-0-6) 

58. 01999048 นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ 3(3-0-6) 

59. 01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผานสุขภาพหนึ่งเดียว 2(2-0-4) 

60. 01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต  3(3-0-6) 

61. 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 

62. 02717011 ตนและการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

63. 02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
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64. 02727104 สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

65. 02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 

66. 02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

67. 02999045 การเพ่ิมคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน 3(3-0-6) 

68. 03654112 สมุนไพรไทยใหคุณ 3(3-0-6) 

69. 03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6) 

70. 04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

71. 01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  3(3-0-6) 

72. 01101101 เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

73. 01131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

74. 01177141 การแสวงหาความรู 3(3-0-6) 

75. 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม  3(3-0-6) 

76. 01242001 การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑแนวสรางสรรค 3(2-2-5) 

77. 01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบการ 3(3-0-6) 

78. 01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 

79. 01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา 3(3-0-6) 

80. 02714101 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 

81. 02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

82. 03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

83. 03757123 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

84. 01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน  3(3-0-6) 

85. 01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ  3(3-0-6) 

86. 01361103 การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ  3(3-0-6) 

87. 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

88. 01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

89. 02701011 การใชภาษาไทยเพื่อธุรกจิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

90. 01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

91. 01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 

92. 01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทํางาน 3(3-0-6) 

93. 01355104 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I 3(3-0-6) 

94. 01355105 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II 3(3-0-6) 

95. 01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย 3(3-0-6) 

96. 01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6) 

97. 01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง 3(3-0-6) 

98. 01355109 ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6) 
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99. 01355119 ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6) 

100. 01355121 คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

101. 01355201 การอานและเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 3(3-0-6) 

102. 01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

103. 01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

104. 01355204 การนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

105. 01355205 การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

106. 01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ  3(3-0-6) 

107. 01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

108. 01355208 การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษผานเกม 3(3-0-6) 

109. 01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

110. 01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  3(3-0-6) 

111. 01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

112. 01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I    3(3-0-6) 

113. 01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II   3(3-0-6) 

114. 01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III   3(3-0-6) 

115. 01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV   3(3-0-6) 

116. 01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องตน I  3(3-0-6) 

117. 01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องตน II  3(3-0-6) 

118. 01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องตน III  3(3-0-6) 

119. 01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV  3(3-0-6) 

120. 01358101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน I   3(3-0-6) 

121. 01358102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน II  3(3-0-6) 

122. 01358103 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน III 3(3-0-6) 

123. 01358104 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน IV 3(3-0-6) 

124. 01362101 ภาษาจีน I  3(3-0-6) 

125. 01362102 ภาษาจีน II  3(3-0-6) 

126. 01362201 ภาษาจีน III  3(3-0-6) 

127. 01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0-6) 

128. 01362301 ภาษาจีน V 3(3-0-6) 

129. 01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I  3(3-0-6) 

130. 01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) 

131. 01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) 

132. 01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) 

133. 01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 
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134. 01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I  3(3-0-6) 

135. 01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) 

136. 01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) 

137. 01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) 

138. 01399105 การอานภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

139. 01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 

140. 02724011 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

141. 03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 

142. 03754231 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

143. 03754241 โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

144. 03754251 การเขยีนยอหนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

145. 03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 

146. 01371111 สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 1(1-0-2) 

147. 01418101 การใชงานคอมพิวเตอร  1(0-2-1) 

148. 01418104 รูทันไอท ี 2(2-0-4) 

149. 01999023  ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 2(1-2-4 

150. 03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอรที่จําเปน  1(0-3-2) 

151. 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา  1(1-0-2) 

152. 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 

153. 01001317 ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) 

154. 01009102 มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

155. 01015202 เกษตรวิถีไทย  3(3-0-6) 

156. 01301101 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

157. 01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  3(3-0-6) 

158. 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

159. 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 

160. 01999013 พลเมืองดิจิทัล 3(2-2-5) 

161. 01999031 มรดกอารยธรรมโลก  3(3-0-6) 

162. 01999032 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

163. 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ  3(3-0-6) 

164.. 01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ  3(3-0-6) 

165. 01999141 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 

166. 02999042 การพัฒนานิสิต  3(2-3-6) 

167. 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

168. 02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน  3(3-0-6) 
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169. 03751111  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

170. 03751112 สังคมและการเมือง  3(3-0-6) 

171. 04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

172. 01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

173. 01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

174. 01244101 การออกแบบเพื่อความเปนอยูที่ดี 3(3-0-6) 

175. 01255101 มนุษยกับทะเล  3(3-0-6) 

176. 01350102 เลาเรื่องดวยภาพ 3(3-0-6) 

177. 01387102 ปรัชญาสําหรับชีวิตยุคใหม 3(3-0-6) 

178. 01401201 พืชเพื่อการสรางคุณคาชีวิต 3(3-0-6) 

179. 01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล 3(2-2-5) 

180. 01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

181. 01999034 ศิลปวิจักษณ  3(3-0-6) 

182. 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6) 

183. 02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

184. 02999037 ศิลปะแหงสุนทรียศาสตรเพื่อความสุข 3(3-0-6) 

185. 03600012 เทคโนโลยีสีเขียว  3(3-0-6) 
 

6.5  ปดรายวิชา จํานวน 18 วิชา 

1. 03768111 เปตอง  1(0-2-1) 

2. 03768112 การฝกโดยการใชน้ําหนัก  1(0-2-1) 

3. 03768121 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

4. 03768141 นาฏศิลปและลีลาศ  1(0-2-1) 

5. 03768151 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 

6. 01101102 เศรษฐศาสตรแนวพุทธเพื่อความเปนอยูที่ดี 3(3-0-6) 

7. 01367311 ภาษาพมา I 3(3-0-6) 

8. 01367312 ภาษาพมา II 3(3-0-6) 

9. 01367411 ภาษาพมา III 3(3-0-6) 

10. 01398101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I  3(3-0-6) 

11. 01398102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) 

12. 01398103 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) 

13. 01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) 

14. 01398105 การอานภาษามลายู 3(3-0-6) 

15. 01398106 การฟง-พูดภาษามลายู 3(3-0-6) 
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16. 03754111 ภาษาอังกฤษ I  3(3-0-6) 

17. 03754112 ภาษาอังกฤษ II 3(3-0-6) 

18. 03754113 ภาษาอังกฤษ III 3(3-0-6) 
 

6.6 ปรับปรุงรายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาเลือกเสรี จํานวน 7 วิชา 

1. 02727101 พืชเพื่อชีวิตที่ดีกวา 3(3-0-6) 

2. 01132101 ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6) 

3. 01174122 การเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศ 
แบบประหยัด 

3(2-1-6) 

4. 01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซยีน 3(3-0-6) 

5. 01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต 3(3-0-6) 

6. 01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  3(3-0-6) 

7. 02727102 พืชและมนุษย 3(3-0-6) 
  

6.7  ยายกลุมสาระ จํานวน 5 วิชา 

1. 01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) 

2. 02717011 ตนและการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

3. 01999013 พลเมืองดิจิทัล 3(2-2-5) 

4. 03751111  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

5. 01009102 มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 

6.8  ยกเลิกการเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 3 วิชา 

1. 01354311 ภาษาเขมร I  3(3-0-6) 

2. 01354312 ภาษาเขมร II  3(3-0-6) 

3. 01354411 ภาษาเขมร III  3(3-0-6) 
 

6.9  การเปรียบเทียบรายวิชาในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก) 
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บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ไดกําหนดใหหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซึ่งการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการใด ๆ ก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา

และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกบัคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ทีต่องจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และไดให

นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรู

อยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใสใจตอความ

เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ

เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558)  และแนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  สําหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไววา 

“วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณโดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ จนเกิด

ความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให

มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชา

เบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป” (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

 ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของ

ประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย  

มีภาวะผูนํา รูรักษคุณคาความเปนไทยและ รูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษา 

ตลอดชีวิต สรางวิถีการเรียนรูของคนไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูสูการรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให

สอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามหลักการขางตน 

โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุม

ดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและ

สามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

 ซึ่งมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้  

 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน  

      1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปน 

ผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

      2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ        

                3)  เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษ

ความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข อยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

และมาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ  สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนน

การพัฒนาผูเรียน แบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความ

ตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน

สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีปรัชญาเปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา 

และพัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 

ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะ

ของชาติ  มุงสรางศาสตรแหงแผนดินเพื่อความกินดีอยูดีของชาติ และไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่

พึงประสงคคือ มีจิตสํานึกดานคุณธรรมที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  

มีความรูรอบและเทาทันความเปนไปในกระแสโลก และรูจักสามัคคี 

 การสรางบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดดําเนินการผานการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป โดยมุงเนนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการบูรณาการสาขาวิชาเพื่อใหเกิด

ความเชื่อมโยงของสาขาวิชาตาง ๆ แสดงถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยในการมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อ

ความกินดีอยูดีของคนในชาติ และนําไปสูการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรอันไดแก สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค และสามัคค ี
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 ซึ่งการจัดการศึกษาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564  ตาม

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาในการเตรียมความพรอมใหแกนิสิตเขาสูศตวรรษที่ 21 ใหมีความรู ทักษะ และ

ทัศนคติ (KSA) ที่พึงประสงค รวมทั้งการนําแนวคิดของทักษะแหงอนาคตใหม และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

มาประยุกตผนวกเสริมเขาไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อใหสอดคลองกับ 

การเรียนรูในยุคปจจุบัน ทันตอสถานการณในอนาคต และสอดคลองตามมาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน ไดแก 

บุคคลผู เรียนรู  (Learner Person) ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator) ผูมีความเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen) ตามเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ สอดคลองกับ

บริบทของมหาวิทยาลัย และมีความเปนสากลมากขึ้น 

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยศึกษา

รูปแบบของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โครงสรางหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป การวัดและประเมินผล ผานการพิจารณาจากการประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิภายใน (Focus Group) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมคณะกรรมการการศึกษา การประชุม

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหความเห็นชอบ 

โดยปรับจํานวนหนวยกิตโครงสรางกลุมสาระภาษากับการสื่อสารใหผูเรียนมีความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และปรับมาตรฐานผลการเรียนรู 8 ดาน สามารถ

นําไปสูการวัดและประเมินผลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค  
 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีจุดมุงหมายดังนี้ 

           1) เพื่ออธิบายความหมายของผลลัพธการเรียนรู และแสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาในแตละ  

               กลุมสาระและผลลัพธการเรียนรูแตละดาน  

           2) เพื่อรวบรวมคําอธิบายรายวิชาในกลุมสาระท่ีมีการเปดใหม หรือปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย 

           3) เพื่อเผยแพรนโยบายการประกันคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ประโยชนที่จะไดรับ      

           1) เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถออกแบบหลักสูตรในสวนทีเ่กี่ยวของกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมกับนิสิต 

           2) เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาตามกลุมสาระตาง ๆ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู 

 3) เพื่อใหอาจารยผูสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไดปฏิบัติตามนโยบายการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
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การจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ความหมายของกลุมสาระและความเชื่อมโยงกับกลุมวิชา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คําสั่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อใหคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย 

กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศึกษาหาแนวทาง และกําหนดกรอบโครงสราง 

และรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการผาน

กระบวนการประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิภายใน (Focus Group) การประชุมวิพากษการปรับโครงสรางและ

มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหความเห็นชอบ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ปรับปรุงใหม จําแนกออกเปน 5 กลุมสาระ 

(Theme) โดยมีคําอธิบายในแตละกลุมสาระ ดังแสดงในตารางที่ 1  สําหรับความเชื่อมโยงระหวางกลุมวิชา กับกลุม

สาระ ซึ่งเปนการบูรณาการกลุมวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุมวิชาแสดงใน (ภาพที่ 1) โดยเชื่อมโยงมาตรฐานผล

การเรียนรู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 2) และ

กลุมสาระที่กําหนดขึ้นนี้ นําไปสูการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ภาพที่ 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 17 



 

ตารางที่ 1  คําอธิบายกลุมสาระ จํานวน 5 กลุมสาระ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมสาระ คําอธิบาย 

อยูดีมีสุข (Wellness) การมีชีวิตและการดําเนินชีวิตที่ดี อันประกอบดวย การมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ 

สังคมและปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เขาใจและเห็นใจคุณคาของตนเองและผูอื่น การสรางครอบครัวใหอบอุนมั่นคง 

สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

ศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

โอกาสและการดําเนินการทางธุรกิจ ความคิดแบบองครวม ความคิดสรางสรรค การสราง

นวัตกรรมบนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพื่อแกปญหา  

แนวทางการแกปญหาที่สรางสรรค สรางความมุงมั่น การแสวงหาความรูและตอยอด  

การบริหารจัดการอยางมีจริยธรรม การใหบริการตลอดจนความเปนผูนําและผูตามทีด่ี 

ภาษากับการสื่อสาร 

(Language and 

Communication) 

การใชภาษาและการสื่อสารเชิงสรางสรรค ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ พัฒนา

ทักษะการพูด การฟง การอาน การเขียน การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่

แตกตางกัน สามารถรูเทาทันสื่อและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การสืบคน

ขอมูล การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูล 

พลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก (Thai 

Citizen and Global 

Citizen) 

การเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนกวางไกล ตระหนักในสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเปน

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณคาของความเหมือนและความตางเขาใจถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น ความเทาเทียมในศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษยตระหนักถึงคุณคาและเอกลักษณที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา 

และสํานึกสาธารณะ 

สุนทรียศาสตร 

(Aesthetics) 

ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรูไดจาก

ประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความงามที่มนุษยสรางขึ้น รวมถึง

ความดีงาม การพัฒนาความรูเพื่อเขาถึงความงาม ความเขาใจธรรมชาติของชีวิตและ

ดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม สรางสรรคสิ่งดีงามและรักษาไวอยางรูคุณคามีทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางรางกาย จิตใจ ความออนไหว สุนทรียะ และมิติ

ทางจิตวิญญาณ 
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ภาพที่ 1   การบูรณาการกลุมวิชา จําแนกตามกลุมสาระ 
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ภาพที่ 2  มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3   ความเชื่อมโยงระหวางลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกลุมสาระ

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคลอง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 โดยไดกําหนดผลการเรียนรูของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปน 8 ดาน ในแตละกลุมสาระมุงหวังผลการเรียนรูที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2) แตนําไปสู

ผลการเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้ง 8 ดาน ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน

ดานผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุง

ผลลัพธการเรียนรูในแตละดานเพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินผูเรียนได ดังนี้ 

              1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  1.1  แสดงออกถึงการมีจิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
                     1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

                     1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชน 

                2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

                2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม  

                           ภูมิปญญาทองถิ่น และประวัติศาสตรของไทย 

                     2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน  

                           มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ 

                3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม 

                     ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

                      3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความ            

                           แตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตในสงัคมอยางมีดุลยภาพ 

                     3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน      

                           และสังคม 

                4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                   4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

              4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได 

               5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

                    5.1  ใชวธิีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

                     5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 
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               6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
                   6.1  แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวม  
                           เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

                    6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

               7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

                   7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย   

                           และนาํเสนอขอมูลสารสนเทศ 

                    7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

               8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

                    8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

                     8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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ตารางที่ 2   มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามกลุมสาระ 

 

มาตรฐานผล 

การเรียนรู 

 

กลุมสาระ 

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 ดานที่ 7 ดานที่ 8 

มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

Active Citizen 

ตระหนักและ

สํานึกใน

ความเปนไทย 

Active 

Citizen 

มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและเห็น

คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคม ศิลป-วัฒนธรรม 

และธรรมชาติ  

Learner Person 

มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

Learner Person 

มีทักษะการคิด 

แบบองครวม  

Innovative 

Co-creator 

มีจิตอาสาและ

สํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคม 

ไทยและสังคมโลก 

Active Citizen 

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

Innovative 

Co-creator 

ใชภาษาในการ

สื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

Innovative 

Co-creator 

อยูดีมีสุข         

ศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

        

พลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

        

ภาษากับการ

สื่อสาร 

        

สุนทรียศาสตร         

 

 หมายเหตุ  ความรับผิดชอบหลักของกลุมสาระ ตามมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 3 ดาน 

                            Learner Person                     Innovative Co-creator                     Active Citizen 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนของ 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 

13 มิถุนายน 2561 ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  โดยไดกําหนด

มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ดังนี้ 

       Learner Person เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ   

  ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปน 

  ผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

       Innovative Co-creator เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการ 

บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปน ผูประกอบการ รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

       Active Citizen เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา

และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข อยางยั่งยืนทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  (อางอิง: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 

ตารางที่ 3   มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามมาตรฐาน 

                ดานผลลัพธของผูเรียน  

มาตรฐานผลลัพธ

ของผูเรียน 
มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Learner Person 

 

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของ 
            ธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 
      3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม                     

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    4.1  ดาํเนินการแสวงหาความรูได  

      4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได  

Innovative  

Co-creator 

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

     5.1  ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตดัสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

       5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

    7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

       7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
      8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

       8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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มาตรฐานผลลัพธ

ของผูเรียน 
มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Active Citizen 1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 1.1  แสดงออกถึงการมจีิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
    1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

    1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใหเกิดประโยชน 

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

    2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ 

           ประวัติศาสตรของไทย 

    2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวถิีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ                   

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

     6.1  แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวมเพื่อชวยเหลอืผูอื่นและสังคม   

            โดยคาํนึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

    6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 25 



 

     ตารางที่ 4   มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 

กลุมสาระ ………………......................................…………………………. 
  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัส/ชื่อรายวิชา 
ภาษาไทย 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม ไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมี
ประสิทธภิาพ 

Active Citizen Active Citizen Learner Person Learner Person 
Innovative 

Co-creator 
Active Citizen 

Innovative 

Co-creator 
Innovative 

Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

                  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1  แสดงออกถึงการมจีิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
    1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
    1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใหเกิดประโยชน 

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

  2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ประวัติศาสตรของไทย 

    2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวถิีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  

          เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 

    3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่คุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

 4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได  

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

  5.1  ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

    5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
 6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรอืรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น 
และสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทยีมในความเปนมนุษย   

   6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

 7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

 7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเหมาะสม 

8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพ 

  8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธภิาพและสรางสรรค 

  8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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1. กลุมสาระอยูดีมีสุข (Wellness) 

1.1   กิจกรรมพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

 

401175111 กรีฑาลู-ลาน เพื่อสุขภาพ (Track and Field for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกรีฑาลู-ลาน ทักษะและความรูพื้นฐานการวิ่ง การทุม 

การพุง และการขวาง การประยุกตกิจกรรมกรีฑาลู -ลานไปสูการเคลื่อนไหวใน

ชีวิตประจําวันเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

Exercise with track and field. Fundamental running, throwing skills 

and knowledge. Applying track and field activities to movement lifestyle 

for promoting health. 
 

401175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาแบดมินตัน ทักษะและความรูพื้นฐานการเลน

แบดมินตัน การประยุกตกีฬาแบดมินตันไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 

Exercise with badminton sport. Fundamental badminton skills and 

knowledge. Applying badminton sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
 

401175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาเทนนิส ทักษะและความรูพื้นฐานการเลนเทนนิส 

การประยุกตกีฬาเทนนิสไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with tennis sport. Fundamental tennis skills and knowledge. 

Applying tennis sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives. 
 

 

 

 

หมายเหต ุ:       1   มีเปดสอนท่ีวทิยาเขตกําแพงแสน 

                     2  มีเปดสอนทีว่ิทยาเขตศรรีาชา 

                     3  มีเปดสอนท่ีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

                     4  มีเปดสอนท่ีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุ ี
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401175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะและความรูพื้นฐานการเลน 

เทเบิลเทนนิส การประยุกตกีฬาเทเบิลเทนนิสไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม

สุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with table tennis sport. Fundamental table tennis skills and 

knowledge. Applying table tennis sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 

 
401175115 ฝกสมาธิดวยกิจกรรมยิงปน (Meditation with Shooting Activity) 1(0-2-1) 

การพัฒนาสมาธิดวยกิจกรรมยิงปน ทักษะและความรูพื้นฐานการยิงปน  

การประยุกตกิจกรรมยิงปนเพื่อพัฒนาสมาธิไปสูวิถีชีวิตการออกกําลังกายและ 

การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Meditation development with shooting activity. Fundamentals 

shooting skills and knowledge. Applying shooting activity to improve 

meditation into exercise lifestyle and promote health in daily lives. 

 
401175117 ฝกสมาธิดวยกิจกรรมยิงธนู (Meditation with Archery Activity)  1(0-2-1) 

การพัฒนาสมาธิดวยกิจกรรมยิงธนู  ทักษะและความรูพื้นฐานการยิงธนู  

การประยุกตกิจกรรมยิงธนูเพื่อพัฒนาสมาธิไปสูวิถีชีวิต การออกกําลังกายและ 

การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Meditation development with archery activity. Fundamentals 

archery skills and knowledge. Applying archery activity to improve 

meditation into exercise lifestyle and promote health in daily lives. 

 
301175118 แชรบอลเพื่อสุขภาพ (Chair Ball for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาแชรบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาแชรบอล  

การประยุกตกีฬาแชรบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with chair ball sport. Fundamental chair ball skills and 

knowledge.  Applying chair ball sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
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01175119  เปตองเพื่อสุขภาพ (Petanque for Health)         1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาเปตอง ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาเปตอง  

การประยุกตกีฬาเปตองไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with Pétanque sport. Fundamental Petanque skills and 

knowledge.  Applying Petanque sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
 

401175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาบาสเกตบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬา

บาสเกตบอล การประยุกตกีฬาบาสเกตบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ในชีวิตประจําวัน 

Exercise with basketball sport. Fundamental basketball skills and 

knowledge. Applying basketball sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 

 
401175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Soccer for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาฟุตบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาฟุตบอล  

การประยุกตกีฬาฟุตบอลไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with soccer sport. Fundamental soccer skills and 

knowledge. Applying soccer sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
 

401175123 วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาวอลเลยบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬา

วอลเลยบอล การประยุกตกีฬาวอลเลยบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ในชีวิตประจําวัน 

Exercise with volleyball sport. Fundamental volleyball skills and 

knowledge. Applying volleyball sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
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401175124 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาแฮนดบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาแฮนดบอล 

การประยุกตกีฬาแฮนดบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิต 

ประจําวัน 

Exercise with handball sport. Fundamental handball skills and 

knowledge. Applying handball sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 

 
401175125 ซอฟทบอลเพื่อสุขภาพ (Softball for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาซอฟทบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาซอฟทบอล 

การประยุกตกีฬาซอฟทบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with softball sport. Fundamental softball skills and 

knowledge. Applying softball sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 

 
401175126 ตะกรอเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาตะกรอ ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาตะกรอ  

การประยุกตกีฬาตะกรอไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with Takraw sport. Fundamental Takraw skills and knowledge. 

Applying Takraw sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives. 

 
401175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ (Hockey for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาฮอกกี้  ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาฮอกกี ้ 

การประยุกตกีฬาฮอกกี้ไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with hockey sport. Fundamental hockey skills and 

knowledge. Applying hockey sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 
 

401175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Rugby Football for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬารักบี้ฟุตบอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬารักบี้

ฟุตบอล การประยุกตกีฬารักบี้ฟุตบอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
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Exercise with rugby football sport. Fundamental rugby football 

skills and knowledge. Applying rugby football sport to promote health 

with exercise lifestyle in daily lives. 

 
401175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกีฬาฟุตซอล ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาฟุตซอล  

การประยุกตกีฬาฟุตซอลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Exercise with futsal sport. Fundamental futsal skills and 

knowledge. Applying futsal sport to promote health with exercise 

lifestyle in daily lives. 

 
401175131 วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health) 1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของการวายน้ํ า ความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะพื้นฐาน 

การวายน้ํา ทาวายน้ําพื้นฐานสําหรับผูเริ่มตน การกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย  

การประยุกตการวายน้ําเพื่อการออกกําลังกาย  

Values and benefits of swimming. Water safety. Basic swimming skills. 

Swimming strokes for beginner. Exercise prescription. Applying swimming for 

exercise. 

 
401175133 กระโดดน้ํา (Diving) 1(0-2-1) 

ประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการกระโดดน้ํากระดานแข็ง 

และกระโดดน้ํากระดานสปริง วิธีการและขั้นตอนของการกระโดดน้ําในระดับความสูง

ตาง ๆ กัน การกระโดดน้ําในทาตาง ๆ การรักษาความปลอดภัยและกติกาการแขงขัน 

History, basic skills and techniques in diving, how to be saved from 

diving, regular and rules. 

 
401175134 โปโลน้ํา (Water Polo)  1(0-2-1) 

ประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะเบื้องตนของโปโลน้ํา การสง การรับและ

การเลี้ยงลูกโปโล การยิงประตู การเปนผูรักษาประตู กลวิธีการเลนเปนทีม การรักษา

อุปกรณ ความปลอดภัยในการเลน กติกาการแขงขัน  
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History, basic skills and techniques in water-polo, passing, 

receiving, dribbling, shooting and how to be the goalkeepers, strategies 

in team playing and how to be saved while playing in the water, regular 

and rules. 
 
401175141 การเตนแอโรบกิเพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของเตนแอโรบิก ทักษะพื้นฐานการเตนแอโรบิก ประเภท

การเตนแอโรบิก การกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย การประยุกตรูปแบบการเตน 

แอโรบิกเพ่ือออกกําลังกาย  

Values and benefits of aerobic dance. Basic of aerobic dance. Aerobic 

dance in different styles. Exercise prescription. Applying aerobic dance for 

exercise. 
 

401175142 การเตนราํพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (Folk Dance for Health) 1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของการเตนรําพื้นเมือง พื้นฐานในการเตนรํา การเตนรํา 

พื้นเมืองในหลากหลายรูปแบบ การกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย การประยุกตการ

เตนรําพื้นเมือง เพื่อการออกกําลังกาย 

Values and benefits of folk dance. Basic movements in dance. Folk dance 

in various styles. Exercise prescription. Applying folk dance for exercise. 

 
401175143 การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของการเตนลีลาศ การเคลื่อนไหวพื้นฐานสําหรับการเตน

ลีลาศ การเตนลีลาศแบบมาตรฐานและลาตินอเมริกัน Uการกําหนดกิจกรรมการ 

ออกกําลังกาย U การประยุกตการเตนลีลาศเพ่ือการออกกําลังกาย  

Values and benefits of social dance. Basic movements in dance. 

Standard ballroom dancing and Latin American ballroom dancing. 

Exercise prescription. Applying social dance for exercise.  

 
401175144 รําไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Classical Dance for Health)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของการรําไทย ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของทารํา  

การรําวงมาตรฐาน Uการกําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย U การประยุกตรําไทยเพื่อการ 

ออกกําลังกาย 
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Values and benefits of Thai folk dance. Basic movement skills of Thai 

classical dancing. Exercise prescription. Applying  Thai folk dance for exercise. 

 

 401175151 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบไทย (Martial Arts with Thai Sword) 1(0-2-1)

 คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบไทย ทักษะ 
 และความรูพื้นฐานการเลนดาบไทย การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสู 
 ดวยดาบไทยไปสูการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
 Values  and  benefits  of  Thai  sword  martial  art.  Fundamental  Thai 

 sword skills and knowledge. Applying Thai sword martial art to promote 

 health with exercise lifestyle in daily live.
 

401175152 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบสากล (Martial Arts with Fencing) 1(0-2-1) 
คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยดาบสากล 

ทักษะและความรูพื้นฐานการเลนดาบสากล การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการ
ตอสูดวยดาบสากลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of fencing martial art. Fundamental fencing 
skills and knowledge. Applying fencing martial art to promote health 
with exercise lifestyle in daily lives. 

 
 401175153 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย (Martial Arts with Thai Boxing) 1(0-2-1)

 คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย ทักษะ 
 และความรูพ้ืนฐานมวยไทย การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวย 
 ไทยไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
 Values and  benefits  of  Thai  boxing  martial  art.  Fundamental  Thai 

 boxing skills and knowledge. Applying Thai boxing martial art to promote 

 health with exercise lifestyle in daily lives.
 
401175154 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยสากล (Martial Arts with Boxing)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยสากล ทักษะ

และความรูพื้นฐานมวยสากล การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวย

สากลไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of boxing martial art. Fundamental boxing 

skills and knowledge. Applying boxing martial art to promote health with 

exercise lifestyle in daily lives. 
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401175155 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยยูโด (Martial Arts with Judo) 1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยยูโด ทักษะและ

ความรูพื้นฐานยูโด การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยยูโดไปสูการออก

กําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of judo martial art. Fundamental judo skills 

and knowledge. Applying judo martial art to promote health with 

exercise lifestyle in daily lives. 
 

401175156 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยไอคิโด (Martial Arts with Aikido)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยไอคิโด ทักษะ

และความรูพื้นฐานไอคิโด การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยไอคิโด

ไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of aikido martial art. Fundamental aikido skills 

and knowledge. Applying aikido martial art to promote health with 

exercise lifestyle in daily lives. 
 

401175157 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยกระบี่กระบอง  1(0-2-1) 

 (Martial Arts with Krabi-Krabong)   

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยกระบี่กระบอง 

ทักษะและความรูพื้นฐานการเลนกระบี่กระบอง การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและ

การตอสูดวยกระบีก่ระบองไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefit of krabi-krabong martial art. Fundamental krabi-

krabong skills and knowledge. Applying krabi-krabong martial art to 

promote health with exercise lifestyle in daily lives. 
 
401175159 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยคาราเต (Martial Arts with Karate) 1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยคาราเต ทักษะ

และความรูพื้นฐานคาราเต การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยคาราเต

ไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of karate martial art. Fundamental karate skills 

and knowledge. Applying karate martial art to promote health with 

exercise lifestyle in daily lives. 
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401175161 ฝกสมองดวยการเลนบริดจ (Brain Training with Playing Bridge)  1(0-2-1) 

การพัฒนาสมองดวยกิจกรรมการเลนบริดจ ความรูพื้นฐานการเลนบริดจ การ

ประยุกตกิจกรรมบริดจไปสูการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมองและสงเสริมสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 

Developing brain with bridge activity. Fundamental bridge player. 

Applying bridge activity for brain development with exercise lifestyle and 

promote health in daily lives. 
 
401175162 โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health) 1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของกีฬาโบวลิ่ ง ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬาโบวลิ่ ง  

การประยุกตกีฬาโบวลิ่งไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

Values and benefits of bowling sport. UFundamental bowling sport 

skills and basic knowledge. Applying bowling sport for exercise to 

promote health U.  
 

401175163 กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของกีฬากอลฟ ทักษะและความรูพื้นฐานกีฬากอลฟ  

การประยุกตกีฬากอลฟไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน  

Values and benefits of golf sport. Skill and basic knowledge of golf. 

Applying golf sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.  
 

401175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling for Health)  1(0-2-1) 

คุณคาและประโยชนของการขี่จักรยาน ทักษะและความรูพื้นฐานการขี่จักรยาน 

การประยุกตการขี่จักรยานไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of cycling. Skills and basic knowledge of 

cycling. Applying cycling to promote health with exercise lifestyle in 

daily lives.   
 
401175165 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health) 1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนัก ทักษะและความรูพื้นฐาน

การฝกดวยน้ําหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ําหนักไปสูการออกกําลังกาย

เพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
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Exercise with weight training activity. Fundamental weight training 

skills and knowledge. Applying weight training activity to promote health 

with exercise lifestyle in daily lives. 
 

401175166 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยเทควันโด  1(0-2-1) 
 (Martial Arts with Taekwondo)  

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยเทควันโด ทักษะ

และความรูพื้นฐานเทควันโด การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวย 

เทควันโดไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 

Values and benefits of taekwondo martial art. Fundamental 

taekwondo skills and knowledge. Applying taekwondo martial art to 

promote health with exercise lifestyle in daily lives. 
 

01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga  for Health) 1(0-2-1) 

    การออกกําลังกายดวยกิจกรรมโยคะ ทักษะและความรูพื้นฐานโยคะ การ

ประยุกตกิจกรรมโยคะไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพแตละบุคคล 

ในชีวิตประจําวันและสุขภาพสังคม 

    Exercise with yoga activity. Fundamental yoga skills and 

knowledge.  Applying yoga activity to promote personal and social 

health with exercise lifestyle in daily lives. 
 
401175168 การวิง่เหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health)  1(0-2-1) 

การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรูพื้นฐานการ 

วิ่งเหยาะ การประยุกตกิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสูการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

แตละบุคคลในชีวิตประจําวันและสุขภาพสังคม 

Exercise with jogging activity. Fundamental jogging skills and 

knowledge. Applying jogging activity to promote personal and social 

health with exercise lifestyle in daily lives.  
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401175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 2(1-2-3) 
 (Exercise for Developing Holistic Health)  

หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การบูรณาการการออกกําลังกายและสราง

โปรแกรมการออกกําลังกายแบบองครวมเพื่อพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการประเมิน

สมรรถภาพทางกายดวยตนเอง เพื่อคงไวซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ด ี

Principle and methods of exercise, integrates, and creation of 

holistic exercise program for health, including self-assessment of physical 

fitness and good health. 
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  
 

04355185  จานรอนเพื่อสุขภาพ (Flying Disc for Health) 1(0-2-1) 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาจานรอน ประวัติความเปนมา ประเภท กติกาพื้นฐาน  

ทักษะพื้นฐานของจานรอนประเภทอัลติเมท เทคนิคและรูปแบบการเลนเพื่อสุขภาพ   

General knowledge about flying disc sport. History. Categories of 

flying disc. Basic rules. Basic skills of ultimate flying disc. Techniques and 

patterns of play for health. 

04837111  กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (Sports for Well-being)    2(1-2-3) 

การประเมินสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย สัดสวน
รางกายและการควบคุมน้ําหนัก การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬา การปฏิบัติตนสําหรับออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การ
ประยุกตความรูวิทยาศาสตรการกีฬาเบื้องตน 

Physical fitness assessment. Enhancing physical fitness. Body 
composition and weight control. Prevention and first aid. Exercise 
practice for health. Basic sports science application. 
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1.2  รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระอยูดีมีสุข 
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

401173151 เอดสศึกษา (AIDS Education) 2(2-0-4) 

ประวัติความเปนมาของโรคเอดส สาเหตุของโรค การติดเชื้อ การแพรเชื้อเอชไอวี 

ลักษณะอาการของผูปวยโรคเอดส การแบงการติดเชื้อเอชไอวีในระยะตาง ๆ สถานการณ

ของโรคเอดส เอดสกับสังคม การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี ความกาวหนาในการศึกษาและวิจัย

โรคเอดส เทคโนโลยีทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเอดสในปจจุบันและ

สวัสดิการการรักษาพยาบาล การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคเอดส การประชาสัมพันธ

ใหความรูเรื่องโรคเอดสแกกลุมเพื่อน ครอบครัวและชุมชน 

      History of AIDS. Cause, infection, HIV transmission, sign and 

symptom. Stages of HIV infection. AIDS prevalence. AIDS and society. 

Taking care of HIV-infected person. Progress of AIDS education and 

research. Current medical technology for AIDS treatment. Medical 

benefit scheme. Keeping oneself safe from AIDS. Public relations and 

AIDS education for friends, family and community. 

 

01174123 คายพักแรมนันทนาการ (Recreation Camp) 2(1-2-4) 

ประวัติ ปรัชญา และประโยชนของคายพักแรมและนันทนาการ ประเภทของ

คายพักแรม กิจกรรมนันทนาการในคายพักแรม การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อุปกรณคายพักแรม การเลือกสถานที่ตั้ งคายพักแรม กฎการอยูคายพักแรม  

การประกอบอาหารในคายพักแรม การเตรียมเสื้อผาและสิ่งจําเปนในการอยูคาย 

พักแรม การปฐมพยาบาล การเตรียมยานพาหนะในการเดินทางไปคายพักแรม  

History, philosophy, and benefits of camping and recreation, camping 

types. Recreational activities in the camp. Nature and environment 

conservation. Camping equipments. Choosing camp site, camping rules, food 

cooking in the camp, cloths and camping essentials preparation. First aid. 

Vehicle preparation for the trip. 
 
401174231 นันทนาการเบื้องตน (Introduction to Recreation)  2(2-0-4) 

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการและ 

การใชเวลาวาง การศึกษาการใชเวลาวาง นันทนาการและการใชเวลาวางในแตละชวง

ชีวิต นันทนาการบําบัด การจัดการนันทนาการและการใชเวลาวาง กีฬาเชิงนันทนาการ 
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นันทนาการเชิงพาณิชยและการทองเที่ยว นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต บทบาทของผูนํา

นันทนาการ โปรแกรมนันทนาการและการใชเวลาวาง นันทนาการกลางแจงและ 

คายพักแรม การเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 

 History, philosophy definitions, concepts and theory of recreation and 

leisure. Leisure education. Recreation and leisure across the life span. 

Therapeutic recreation. Recreation and leisure management. Recreation 

sports. Commercial recreation and tourism. Recreation for quality of life. 

Roles of recreation leaders. Recreation and leisure programs. Outdoor 

recreation and camping. Learning ASEAN cultural.  

 

01176141  การวางแผนชีวิตและอาชีพสําหรับคนรุนใหม 2(2-0-4) 

 (Life and Career Planning for the New Generation)  

สภาวการณของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอพฤติกรรม คนในรุนตาง ๆ 

ความตางระหวางรุน ทั้งจุดแข็งและจุดออนของคนในแตละรุน รวมทั้งการเชื่อมรอย

ความตางระหวางรุน ใหเปนบทเรียนในการวางแผนพัฒนาอาชีพและการวางแผนชีวิต 

ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะการวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพของคนหนุมสานในอนาคต 

รวมไปถึงการดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดี สามารถประเมินตนเอง สามารถวางแผน

อาชีพและกําหนดเปาหมายในชีวิต จัดการชีวิตของตนเอง แกไขปญหาชีวิตอยาง

สรางสรรคโดยยึดหลักเหตุผลและคุณธรรม 

Changing of economy, social, political, environment, science and 

technology situation effect to human behavior in each generation. 

Strong points and weak points of generation differentiation. Bridging the 

gap among generation as a lesson to occupation development plan and 

self-future plan including to planning skill development for future 

occupation development and being a good example for young 

generation. Able to self-evaluate, plan future occupation and define 

target direction in their life. Life management, creatively solve problems 

in their everyday life and work life according to reasoning and moral 

principle.  
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คณะมนุษยศาสตร 
 

01350103  ชีวิตยืดหยุนได (Resilient life)         3(3-0-6) 

        ความสําคัญของความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวกลับสูภาวะปกติ การรูเทา

ทันบริบทและสถานการณไนปจจุบัน การจัดการความเครียด เครื่องมีอการมองอนาคต

และการแกไขปญหาในอนาคตอยางสรงสรรค การวิเคราะหตนเองเพื่อกําหนดเปาหมาย

ในชีวิต การออกแบบชีวิตที่ยืตหยุนได 

        Importance of Resilience. Context and current situation literacy.  

Stress Management. Foresight toolkits and creative future problem-

solving. Self-analysis for setting life goals. Resilient life design. 
 

01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน (The Art of Living with Others) 3(3-0-6) 

ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่นดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับ

มารยาทในสังคม การรูจักตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ   

The art of living well with others. Thai and international etiquette. 

Self-cognition for self-improvement. Training in mental development. 
 

01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Buddhism)  

ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 คําสอนในพุทธศาสนากับ

เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางคําสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ  การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม 

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน 

General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency 

economy.  Sufficiency economy according to His Majesty King Rama IX’s 

initiation. Teachings in Buddhism concerned with sufficiency economy. 

Relationship between Buddhist teachings and the King’s Philosophy of 

Sufficiency Economy. Applying sufficiency economy in life and society.  

Sufficiency economy in globalization. 
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01390103  การทองเที่ยวเพื่อความผาสุก  (Tourism for Well-Being)     3(3-0-6) 

ความหมายและลักษณะของการทองเที่ยวเพื่อความผาสุก รูปแบบ และกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวเพื่อการฟนฟูสุขภาพ การทองเที่ยวเพื่อการกินดีอยูดี การทองเที่ยว

ทางกีฬา การทองเที่ยวเพื่อการฟนฟูจิตใจ การทองเที่ยวเชิงศาสนา และการทองเที่ยว

เพื่อการเสริมความงาม การวางแผนเพื่อแกไขปญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ  

การวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก กรณีศึกษา มีการศึกษา 

นอกสถานที ่
Meaning and characteristics of tourism for well-being. Types and 

tourism activities related to tourism for good health, tourism for well-being, 
sports tourism, rehabilitation tourism, religious tourism and tourism for 
aesthetic purposes. Planning for improvement of physical and mental 
health problems. Planning for internal and external personality 
development. Case studies. Field trips required. 

 
คณะวิทยาศาสตร 

01402101 การรูเทาทันผลิตภัณฑเสริมความงาม (Beauty Products Literacy) 3(3-0-6) 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความงาม เคมีภัณฑและความปลอดภัยในการใชเครื่องสําอาง 

สารทางชีวเคมีและอนุพันธที่เกี่ยวของกับความงาม สารตานอนุมูลอิสระ สมุนไพรและ

สารออกฤทธิ์ที่ใชในเวชสําอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเพื่อ 

ความงาม การเลือกใชเครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน 

General Knowledge on beauty, chemicals and safety in use of 

cosmetics, biochemical substances and their derivatives related to 

beauty, antioxidants, herbs and active ingredients in cosmeceuticals, 

dietary supplement for health and beauty, technology for beauty, 

choice of cosmetics in daily life. 
 

01416101  พันธุศาสตรในสื่อ (Genetics in media)  3(3-0-6)  

การนําเสนอพันธุศาสตรในสื่อสาธารณะ การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม 

พันธุกรรมและความแตกตางระหวางบุคคล การตรวจพิสูจนบุคคล การสรางสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม พันธุศาสตรกับสุขภาพ 

Genetics presentation in public media. Inheritance of genetic 

materials. Genetics and individual differences. Proof of identity. Creation 

of genetically modified organisms. Genetics and health. 
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01418103  สุขภาพและสังคมดิจิทัล           2(2-0-4) 

(Health and Digital Society)           

พฤติกรรม สุขภาพ และความเสี่ยงในการใชอุปกรณประมวลผล เสาหลักสุขภาพ 

ในยุคดิจิทัล การยศาสตรและการออกกําลังกาย การนอน อาหาร พิษในสิ่งแวดลอม 

ยุคดิจิทัล เครือขายสังคม สังคมดิจิทัล การกลั่นแกลงทางไซเบอร การเสพติดอินเทอรเน็ต

และอุปกรณไรสาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร จิตสํานึกในสังคมดิจิทัล 

Behavior, health, and risks in computing device usage. Pillars of health 

in digital age. Ergonomics and exercise. Sleep. Food. Toxin in digital age 

environment. Social network. Digital society. Cyber bully. Internet and 

wireless device addiction. Computer crime. Conscience in digital society. 

 

01421201  รังสี ชีวิตและสิ่งแวดลอม (Radiation, Life and Environment) 2(2-0-4) 
รังสีในชีวิตประจําวัน รังสีชนิดที่ไมกอไอออนและชนิดกอไอออน ผลทางชีววิทยา

ของรังสีชนิดตาง ๆ ที่มนุษยไดรับในแตละวัน ผลกระทบของคลื่นโทรศัพทมือถือ รังสีใน
สิ่งแวดลอม การกําหนดปริมาณรังสีที่ยอมใหมนุษยรับได  พลังงานและมนุษย การใช
พลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานนิวเคลียรสําหรับภูมิภาคอาเซียนและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี การใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรในทางสันติ  

Radiation common in our daily lives, ionizing and non-ionizing 
radiation. Biological effects of radiations in everyday life, effects of cellular 
phone radiation, environmental radiations, justification of permissible dose 
in man.  Energy and human, energy consumption, alternative energy, 
nuclear energy for ASEAN Community and effects on environment, lesson 
learned from nuclear and radiation accidents. The uses of nuclear energy 
for peace. 

 
คณะสังคมศาสตร 

 

01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  (Law in Everyday Life) 3(3-0-6) 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิต 

ประจําวัน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา สิทธิและหนาที่ของนายจางและ

ลูกจาง และสิทธิของผูบริโภค 

Laws that people should know, rights and duties related to laws in 

daily life, civil and commercial law, fundamental of criminal law, rights 

and duties of employers and employees and consumer rights. 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 57 



 

01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม (Psychology for Modern Life) 3(3-0-6) 

การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเขาใจและควบคุมอารมณ  

การฝกสมอง การหากลยุทธที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสรางการเห็น

คุณคาในตนเอง การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุขในชีวิต

สมัยใหมและการเปนพลเมืองดีในโลกสมยัใหม 

Balancing life style for healthy living, understanding and controlling 

emotion, exercising brain, finding effective strategy for studying, 

enhancing self-esteem, adjusting to modern society, keeping love and 

happiness in modern life, and being a good citizen in modern world. 
 

01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย (Psychology and Human Diversity) 3(3-0-6) 

การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจความหลากหลาย

ของมนุษยในดานชาติพันธุ วัฒนธรรมและทัศนคติ เพื่อความผาสุกในชีวิต 

Application of psychological concepts and theories for understanding 

human diversity in ethnic, culture and attitude to enhance human well – being. 
 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร  
 

01999011  อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) 3(3-0-6) 

ความสัมพันธของการผลิตอาหารกับความตองการอาหารของประชากร ชนิด

และแหลงอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหวางการผลิต พฤติกรรม

การบริโภค หลักโภชนาการและความสําคัญของการบริโภคอาหารตอสุขภาพ  

การถนอมอาหารและการเก็บรักษา บทบาทขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่อง

อาหารของมนุษยชาต ิ

Relationship between food production and requirement based on 

population, varieties and sources of food supply. Food production 

systems and losses. Consumer preference.  Principle of nutrition and 

importance of food consumption for health. Food preservation and 

storage. Organization and their roles concerning food policy.  
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01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต  (Health for Life) 3(3-0-6) 

กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย บทบาททางเพศ การดูแลสงเสริม

สุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันภาวะการเสี่ยงของบุคคลวัยตาง ๆ สุขภาพ

ผูบริโภค สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอสุขภาพ ความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที ่

Fertilization and human development, sex roles, physical and 

mental health care promotion, human risk prevention, consumer health, 

environment and health, family factors influencing health, health 

science innovation, field trip. 
 
01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)  3(3-0-6) 

การคิดอยางมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ความเขาใจชีวิต  
ความเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ครอบครัวกับ
ศิลปะการดําเนินชีวิต ศิลปะการทํางาน และการรูเทาทันสื่อในชีวิตประจําวัน 

Rational and ethical thinking, creative thinking, life understanding, 
understanding oneself and others, personality development and social 
etiquette, family and arts of living, arts of working and media literacy in 
everyday life.   

  
201999036  ความสุขในพลวัตของชีวิต (Happiness amongst Life Dynamics) 3(3-0-6) 

แนวคิดของความสุข พลวัตของชีวิต การเห็นคุณคาตนเอง การคิดบวก การดูแล

สุขภาพ การสรางครอบครัวใหอบอุนและมีความสุข การสรางนิสัยที่ดีผานกิจวัตร

ประจําวัน ปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง ความสุขจากสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีความสุข ความสุขทางการเงิน สัมมาทิฐิ  

Concept of happiness, dynamics of life, appreciating self-worth, 

positive thinking, caring for health, cultivating warm and happy family, 

cultivating good habits from everyday activities, good interaction with 

surrounding people, happiness from the environment, using information 

technology with happiness, financial happiness, the right views. 
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01999048  นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ 3(3-0-6) 
 (Innovation for Environment and Well-being) 

พลวัตการพัฒนาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ บทบาทของ

นวัตกรรมตอการแกปญหาสิ่ งแวดลอม การออกแบบและวิเคราะหนวัตกรรม 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จ     

Dynamics of development and their impact on environment and 

well-being. Role of innovation in environment problems. Innovation 

design and analysis. Successful innovation case studies. 
                         

01999051   การพัฒนาสมรรถนะหลักผานสุขภาพหนึ่งเดียว  2(2-0-4) 

 (Development of Core Competency through One Health)  

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สถานการณของสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย การ

พัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 7 สมรรถนะประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียว 

ความรวมมือและการเปนหุนสวน/พันธมิตร ภาวะผูนํา การคิดเชิงระบบ วัฒนธรรมและ

จริยธรรม การสื่อสารและสารสนเทศศาสตร Uและการวางแผนและการจัดการ การจัดทํา

โครงการเพื่อแกปญหาผานแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
Concept of one health. Situation of one health in Thailand. 

Developing seven core competencies consisting of One Health knowledge; 
collaboration and partnership, leadership, system thinking, culture and 
ethics. Communication and informaticsU andU planning and management, 
project creation for problem solving through the concept of One Health. 
  

01999213  สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life) 3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการวิเคราะหปฏิสัมพันธเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการ

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา จริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาสิ่งแวดลอม การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศของโลก  

Basic knowledge of environment and relationship analysis of 

environment, science, technology, and quality of life. Environmental 

conservation by science, technology, education, ethics, laws and 

economics. Biodiversity and environmental development. Adaptation to 

global climate change. 
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คณะเกษตร กําแพงแสน   
 

02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตท่ีดี (Agriculture and Quality of Life) 3(3-0-6) 

ความสําคัญของภาคการเกษตรกับการดํารงชีวิตของมนุษย  การผลิตทาง

การเกษตรอยางยั่งยืน สุขภาวะทางกายและทางใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตร

อยางปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสรางโอกาสและเพิ่มรายไดจาก

การเกษตร  

Importance of agricultural sector to human life. Sustainability for 

agricultural production. Physical and mental health. Selection of 

agricultural products for safe consumption. Herbs and health care. 

Building opportunities and increasing income from agriculture. 

 

02032304  เกษตรเพื่อโลกสีเขียว (Agriculture for Green Earth) 2(2-0-4) 

สถานการณและผลกระทบทางการเกษตรตอสังคม แนวคิด ความหมายและ

หลักการของเกษตรสีเขียว ลักษณะและรูปแบบการผลิตของเกษตรสีเขียว ความสําคัญ 

และประโยชนของเกษตรสีเขียว ผลิตภัณฑและตลาดสินคาเกษตรสีเขียว และหวงโซคุณคา

สีเขียวในสังคม 

 Agricultural situations and impacts on society. Concepts, definition, and 

principles of green agriculture. Characteristics and patterns of green 

agriculture production. Importance and advantages of green agriculture. 

Green agricultural products and markets, and green value chain in society. 

 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
 02717011

  

ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)

 

3(3-0-6)

 ทฤษฎีความเปนตัวตน ปฏิสัมพันธทางสังคม การปรับตัวให เขากับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและ
ผูอื่น  มนุษยสัมพันธ  จริยธรรม การทํางานเปนทีม การจัดการความขัดแย ง 

 และการพัฒนาตน

   Theories of self, social interaction, adaptation to rapid change in 

society. Social roles and status of ourselves and others. Human relation, 
ethics, teamwork, conflict management and self

 

development.

 
 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 61 



 

 

02724012  การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6) 

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปรากฏตัวและการแสดง

อิริยาบถใหเหมาะสม การทรงทาที่ถูกสุขลักษณะ  หลักและศิลปะการสรางมนุษยสัมพันธ

และการพูดในที่สาธารณะ การใชอวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม 

Principles of personality development, art of dressing, proper 

appearance and performance, normal posture, principles and art of 

human relationship building and public speaking, non-verbal language 

usage, social etiquettes and association. 

 

02727104  สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Living Things and Natural Disasters) 3(3-0-6) 

ประเภทและสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทของพืชและสัตวใน 

การเตือนภัย การวิเคราะหและแกไขปญหาเพื่อการเอาตัวรอดและการใหความชวยเหลือ

แกมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม การปองกันและการชะลอความรุนแรงโดยใช

ประโยชนจากพืช การดํารงชีวิต การปรับตัวของพืช สัตว มนุษย และการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

Types and causes of natural disaster. Role of plants and animals for 

warning. Problem analysis and troubleshooting for survival and helping 

people, animals, plants and environment. Preventing and retarding violence 

by utilization of plants. Living, adaptation of plants, animals, human and 

environmental change when encountering natural disasters. 
 

02728101  เคมีในชีวิตสมัยใหม  (Chemistry in Modern Life) 3(3-0-6) 

ความหมายและความสําคัญของเคมี เคมีในอาหาร เคมีในสุขภาพและความงาม 

เคมีในศิลปะ เคมีในศรัทธาและความเชื่อ เคมีในอาชญากรรม เคมีกับความรุนแรง เคมี

ในการผลิตสื่อ กรณีศึกษาในประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

Chemistry definition and its importance. Chemistry in food. 

Chemistry in health and beauty. Chemistry in art. Chemistry in faith and 

belief. Chemistry in crime. Chemistry and violence. Chemistry in media 

production. Case study on environmental issues.  
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โครงการบูรณาการ  วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

02999038  ความสุขในศตวรรษที่ 21 (Happiness in 21st Century)  3(3-0-6) 

การสรางความสุขดวยความคิดในเชิงบวก ความพอใจในชีวิต การมีจิตใจที่

เขมแข็ง และพัฒนาความรักที่มีตอผูอื่น การมีจิตอาสาเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจ การประยุกตใชความสุข การ

รูจักและเขาใจตนเอง การสรางกิจกรรมกระตุนความสุข การเรียนรูประสบการณตาง ๆ 

ในศตวรรษที่ 21 การใชสื่อดิจิทัล และการมีจิตอาสาในฐานะผูใหและผูรับ 

Creating happiness with positive thinking, life satisfaction, having 

strong mind, developing love for others. Good volunteer work for social 

and mental happiness. Application of happiness, knowing and 

understanding oneself. Activity-based creation of happiness urging 

students to be happy with their learning and experiences in the 21st 

Century. Using social digital.  Having service minded.  

 

02999044  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต (Sufficiency Economy for Living) 3(3-0-6) 

แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดําเนินชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว องคกรและสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวคิด หลักศาสนาในการดําเนินชีวิตของชุมชน 

อัตลักษณของชุมชนในแตละทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นกับการประกอบอาชีพ การใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 

Concepts, Sufficiency Economy Philosophy. Application of 

Sufficiency Economy Philosophy at level of individuals, family, 

community and society. Beliefs, cultures, customs and traditions of 

community. Linkage between religion and community way of living. 

Community identity. Application of local wisdom for living, career and 

sustainable management of resources. Case study required. 

 

02999045  การเพิ่มคุณคาชีวิตดวยวิถชีุมชน  3(3-0-6) 

(Enhancement of Living Value through Community Path) 

การสรางความรู ใหมผานกระบวนการเรียนรูวิถีชีวิตจากผูนําและชุมชน  

การวิเคราะหตนเอง การวางแผนชีวิต และการกําหนดเปาหมายภายใตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การนําเสนอและอภิปราย 
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Knowledge construction through learning process of living path 

from leader and community. Self analysis. Life planning and goal setting 

under the Sufficiency Economy Philosophy. Presentation and discussion. 
 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 

03521101  ทะเลกับชีวิต (Sea and Life)          3(3-0-6) 

ความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาณาเขตทางทะเล การใชประโยชน

จากทรัพยากรทางทะเล ผลประโยชนและความมั่นคงทางทะเล ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางทะลและชายฝงที่สงผลกระทบตอมนุษย มลพิษทางทะเล ความปลอดภัย

ทางทะเล อันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและการปฐมพยาบาล  

Importance of marine and coastal resources. Territorial sea. Utilization 

of marine resources. Maritime national interests and national security. Impacts 

of sea and coastal change effecting to human. Marine pollution. Marine 

safety. Marine lives hazard and first aid. 
 

คณะวิทยาศาสตรศรีราชา  
 

03654112  สมุนไพรไทยใหคุณ (Thai Herbs and Benefits)  3(3-0-6) 

ประเภทและลักษณะของสมุนไพรไทย ประโยชนของสมุนไพรไทยเพื่อการดูแล

สุขภาพ ความงาม และ สุนทรียภาพ การอนุรักษสมุนไพรไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น 

สรรพคุณของสมุนไพรไทย การปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาสมุนไพร  

การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย และขอควรระวังในการใชสมุนไพร 

Type and characteristics of Thai herbs. Benefits of Thai herbs for 

health care, beauty and aesthetics. Conservation of Thai herbs from local 

knowledge. Thai herb properties. Planting, harvesting and storage of herbs. 

Thai herbs product development and awareness of using herbs. 
 

03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม (Physical Activities for Modern Life) 3(3-0-6) 

ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตกับ

สุขภาพ กิจกรรมทางกายสํ าหรับอโรคยา โภชนาการกับรูปแบบการดํ าเนิ น

ชีวิตประจําวัน รูปรางและการควบคุมน้ําหนักตัว การสรางแรงจูงใจของกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพ การเลือกกิจกรรมทางกาย การปฐมพยาบาลเบื้องตนจากการบาดเจ็บใน

กิจกรรมทางกาย กิจกรรมทางกายในยามวาง  
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Significance and types of physical activities. Lifestyle behavior and 

health. Physical activities for illness free life without sickness. Nutrition 

and daily life. Shape and weight control. Motivation of physical activities 

for health. Physical activity selection. First aid for injury of physical 

activities. Physical activities in free time. 
 

 303654114 โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชีวิตยุคใหม          3(3-0-6) 

                (Mobile Applications for Modern Life) 

หลักการและความสําคัญของแอปพลิเคชันในโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อชีวิตยุคใหม 

การเลือกใชแอปพลิเคชันให เหมาะสมกับตนเอง การประยุกตใชโซเชียลเน็ตเวิรก 

และคลาวดบนสมารทโฟน การนําแอปพลิเคชันไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวของ แนวโนมของแอปพลิเคชันในอนาคต                                                                            

Principles and importance of mobile applications for modern life. 

Choosing appropriate mobile applications. Application of social networks 

and cloud on smartphones. Application of mobile applications in daily 

life. Related ethics and laws. Future trends in mobile applications. 

 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   

 

04101201  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Life Style of Sufficiency Economy) 3(3-0-6) 

หลักคิด บทบาท และความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตเศรษฐกิจ

พอเพียงในชีวิตประจําวัน และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพตาง ๆ  

Concept, role and importance of sufficiency economy. Applications 

of sufficiency economy in daily life and integration of sufficiency 

economy in various occupations. 

 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

 

04355181  กิจกรรมยามวางเพื่อสุขภาพ (Leisure Activity for Health)        3(3-0-6) 

หลักการทฤษฎีกิจกรรมยามวาง การประกอบกิจกรรมและการออกกําลังกาย

เพื่อพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพกายและจิตใจ และการผอนคลายความเครียดจาก

ภารกิจประจําวัน 
Leisure activity theory; Engaging in activities and exercise to 

improve health, fitness and relieve stress from routine daily tasks. 
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2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

  

คณะเกษตร 
 

01005101  เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม (Modern Agricultural Technology) 3(3-0-6) 

        ผลกระทบจากโลกาภิวัตนตอการเกษตร การเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยีพื้นฐาน

ทางการเกษตร การใชเทคโนโลยีกาวหนาในการเกษตร สินคาเกษตรปลอดภัย พลังงาน 

สีเขียว 

        Impact of globalization on agriculture. Modern agriculture. Basic 

agricultural technologies. Use of advanced technologies in agriculture. 

Safe agricultural commodities. Green energy. 
 

คณะเศรษฐศาสตร 
 

01101101  เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน  3(3-0-6) 
 (General Economics in Globalization) 

เศรษฐศาสตรและโลกรอบตัวเรา ระบบเศรษฐกิจ และรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ การประยุกตตลาด อุปสงคและอุปทานในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมผูบริโภค 
หนวยผลิต ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ปญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญ การเงินการธนาคารและการคลังในชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจไทยในกระแส
โลกาภิวัตน และเศรษฐกิจดิจิทัล  

Economics and the world around us. Economic systems and 
business forms. Applications of markets, demand and supply in daily life. 
Behaviors of consumers and firms. Relationship between Thai and world 
economy. Importance of economic problems. Money, banking and 
public finance in daily life. Thai economy in globalization and digital 
economy. 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

301131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ (Finance for Entrepreneurs) 3(3-0-6) 
ความสัมพันธของเงินทุนตอการดําเนินธุรกิจ แหลงเงินทุนและการพยากรณ

ความตองการเงินทุน การแสวงเงินทุน การจัดสรรเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน สําหรับผูประกอบการจะชวยใหผูประกอบการสามารถ
ดําเนินธุรกิจไปไดอยางราบรื่น 

The relationship of funds on business, sources of funds, anticipation, 
acquisition and effective financial allocation, risk management would 
encourage on the business long term existence. 
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คณะศึกษาศาสตร 
 

01177141 การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) 3(3-0-6) 
ความสําคัญและความจําเปนของความรูในโลกยุคใหม วิวัฒนาการของ 

การแสวงหาความรูในแตละยุคสมัย การแสวงหาความรูดวยวิธีการสืบเสาะ การเรียนรู
ตามอัธยาศัย และกระบวนการวิจัยเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนด การพัฒนาทักษะ 
ที่จําเปนในการแสวงหาความรู การนําแนวคิดการแสวงหาความรูไปใชเพื่อวางแผน 
การเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคต 

                           Importance and necessity of knowledge in the modern world. 
Evolution of knowledge acquisition in each age. Knowledge acquisition by the 
inquiry method, informal learning, and research process towards the goal. 
Development of skills needed for knowledge acquisition. Concept of 
knowledge acquisition used in planning for potential entrepreneurs in 
the future. 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 3(3-0-6) 

การคิดเชิงออกแบบ การหยั่งรูความตองการ การระบุปญหาที่แทจริง และการ

แกปญหาอยางสรางสรรค การทําตนแบบและทดสอบตนแบบ การพัฒนานวัตกรรม 

เครื่องมือความคิด ความผิดพลาดที่ทําใหเกิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรค จริยธรรมของ

นวัตกร โครงงานเชิงนวัตกรรม 

Design thinking: empathizing, defining, and creative solving 

problems. Prototyping and testing. Innovation development. Thinking 

tools. Creative failure. Ethics of innovators. Innovative project. 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

01242001   การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑแนวสรางสรรค         3(2-2-5) 

                (Design and Business of Creative Products)  

                       การพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตภัณฑแนวสรางสรรค  โอกาสและชองวางทาง 

การตลาด การออกแบบและจัดการผลิตภัณฑแนวสรางสรรค การผลิตสินคาทํามือและ

สินคาแนวคิด ธุรกิจเบื้องตนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑแนวสรางสรรค การนําสูตลาดและ 

การขายผลิตภัณฑแนวสรางสรรค 
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   Development of idea for creative products. Opportunity and market 

finding, and management. Production for handmade and idea product. 

Introduction to business for creative product development. Commercialization 

and marketing of creative products. 

 
คณะมนุษยศาสตร 

 

01387105  พุทธจริยศาสตรในการดําเนนิธุรกิจ          3(3-0-6) 

       (Buddhist Ethics of Business Operations) 

                       ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญและวิธีการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการดําเนินธุรกิจ 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปญหาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะเฉพาะและคํา

สอนหลักของระบบพุทธจริยศาสตร เศรษฐศาสตรเชิงพุทธศาสนา การเปรียบเทียบทุน

นิยมกับเศรษฐศาสตรเชิงพุทธศาสนา การคิดเชิงวิพากษเกี่ยวกับปญหาทางจริยธรรมใน

ธุรกิจ ทั้งในบริบทตอตนเอง สังคม สรรพสัตวและสภาวะแวดลอม  

                        Meaning, scope, significance and learning methods of Buddhist ways 

of business operation. Capitalism economic system. Ethics problems in 

business operations. Characteristics and main teachings of Buddhist ethics. 

Buddhist economics. Comparison between capitalistic economics and 

Buddhist economics. Critical thinking in business ethics problems in 

context for oneself, society, animals and environment.   

 
01390104  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
                (Personality Development for Modern Entrepreneur) 

องคประกอบของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

และภายนอก การวิเคราะหตนเองใหเหมาะสมกับบริบทการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะ

ยุคดิจิทัล เรื่องเฉพาะของการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน คุณลักษณะ และองคประกอบ

ของความเปนผูประกอบการ กรณีศึกษา 

Component of personality. Principles and pavements for internal 

and external personality development. Contextual based self-analysis. 

Appearing in digital era. Current issues in social-media communication. 

Attributes and components of entrepreneur. Case studies. 
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คณะวิทยาศาสตร 
 

301418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูประกอบการ 3(3-0-6) 
(Information Technology for Entrepreneurs) 

ระบบคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เวิรลไวดเว็บ การพัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาและการชําระเงินออนไลน ซอฟตแวร
ประยุกต การตลาดอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Computer system, Internet, World Wide Web, information 
management system development, electronic commerce, online shop and 
payment, application software, electronic marketing, ethics and electronic 
commerce laws. 

 

คณะสังคมศาสตร 
 

01453103  กฎหมายสําหรับผูประกอบการใหม (Laws for New Entrepreneur)      3(3-0-6) 

การจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจ การทําสัญญา ซื้อขายออนไลน  การโฆษณา  

การจัดการภาษี  สิทธิหนาที่ของผูทรงสิทธิบัตร การละเมิดทรัพยสินทางปญญา

ความสัมพันธของนายจาง-ลูกจาง หลักประกันทางธุรกิจ การแบงทรัพยสินและ 

เลิกกิจการ การลมละลาย การฟนฟูกิจการ       

Registration for establishing business organization. Contract 
concluding. Online commerce. Advertising. Tax management. Right and 
obligation of a patent holder. Intellectual property infringement. 
Relationship between employers and employees. Business security. 
Property dividing and winding-up. Bankruptcy. Reorganization. 

 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

 

01999041  เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living) 3(3-0-6) 
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนินชีวิตที่ดี 

บทบาทและการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม 
เรียนรูความเปนผูประกอบการ การจัดการองคประกอบทางเศรษฐกิจ รูปแบบและ
ประเด็นสําคัญในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในปจจุบัน 
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Relationship between economics and business administration with 
better living. Humans role and their lifestyle in society, household 
economy, community economy, and social economy. Learn how to be 
an entrepreneur and what to do for business management. Understanding 
in economic components, patterns, and modern issues in economics and 
management. A case study of current issues in economics and 
management. 

 
01999043  การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา 3(3-0-6) 
               (Creativity for Value Management) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดสรางสรรค วิวัฒนาการและโลกทัศนของแนวคิด

ยุคใหม การจัดการคุณคา หลักการในการวิเคราะหปญหาดวยจิตสํานึก กรณีศึกษาการ

ประยุกตใชทฤษฎี และการจัดการองคกรใหเกิดศักยภาพการแขงขันสูงสุด 

Introduction to creative thinking, evolution and perspective of 

thought in the new age, value management, principle of problem 

analysis with awareness, case studies in applying theories to practice, 

and organization management for maximum efficiency. 

 
01999112  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน         3(2-3-6) 
                (Circular Economy Concept for Sustainability) 

การเรียนรู คุณค าธรรมชาติ ต อการดํ ารงชี วิ ตของมนุ ษย ในด านการนํ า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน การสรางความตื่นรูและตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ

และภาวะวิกฤตทางธรรมชาติที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบความคิดเชิงวิเคราะหโดยตลอดวัฏจักร การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต

สินคาและการบรรจุภัณฑ การใชงาน การซอมบํารุง การนํากลับมาใชซ้ํา อัพไซเคิล  

รีไซเคิล และการจัดการของเสียขั้นสุดทาย แนวคิดขยะเหลือศูนย กระบวนการคิดการ

วิเคราะหและออกแบบธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน 

Learning the value of natural for human life in the use of natural 

resources. Raising awareness and recognition of situations and crises of 

nature that affect human life. Understanding critical thinking systems 

throughout the cycle; raw material production, product and packaging 

processes, usage, maintenance, reuse, upcycling, recycling and final waste 

management. Zero waste concepts. Thinking, analyzing and business design 

processes under the concept of circular economy for sustainability. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 

02714101  การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)      
   (Critical Thinking and Problem Solving) 

กระบวนการคิด การคิดเชิงเหตุผล วิธีการคิดเชิงวิพากษและสรางสรรค  
การแกปญหาดวยความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในวิชาชีพ
ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 

Process of thinking, logical thinking, method of critical and 
creative thinking. Creative problem solving, creativity and innovation in 
21st century professional. 

 

 

02721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Business Mangagement for Social Sustainability) 

ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมกับ
ความยั่งยืน แนวคิดและกระบวนการของการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทของผูนํา การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม 

Relationship between business and society. Business social 
responsibility and sustainability. Concepts and process of organization 
management for sustainability. Social responsibility activities. Roles of 
leaders. Application of sufficiency economy with sustainability of 
business and society. 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา   
 

03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

(Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills) 

การทําความเขาใจปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีการแกปญหาอยาง 

เปนระบบ ความคิดเชิงสรางสรรคและการคิดแนวขวาง เทคนิคและเครื่องมือชวยสราง

แนวคิดและคําตอบ การรูจักสังเกตและสงสัย ขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและ

เหตุผลวิบัติ การรับฟงอยางมีวิจารณญาณและการโตแยงดวยเหตุผล 

Understanding problems and their related factors. Systematic problem 

solving methodologies. Creative mindset and lateral thinking. Techniques 

and tools for creating ideas and solutions. Observant and questioning mind. 

Facts and opinions. Logic and fallacy. Critical listening and rational argument. 
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คณะวิทยาการจัดการ  
 

103757123 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ (Mathematics for Business) 3(3-0-6) 
คณิตศาสตรเบื้องตนที่จําเปนสําหรับธุรกิจ การคํานวณหาดอกเบี้ย การคิดคา

เสื่อมราคา มูลคาปจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตรสําหรับการซื้อและการขาย  
การประกันภัย การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน ฟงกชัน อนุพันธ
และปริพันธ และการประยุกตเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  

The essential, fundamental mathematics for business, interest 
calculation, depreciation, present value and annuity, mathematics for 
buying and selling, insurance, decision-making under risk and uncertainty, 
derivative and integral functions, and application for decision-making in 
business.  
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3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) 
 
3.1  วิชาภาษาไทย 

 

คณะมนุษยศาสตร 
 

01361101  การใชภาษาไทยเบื้องตน (Introductory Thai Usage) 3(3-0-6) 

การใชภาษาไทยในทักษะการฟง การอาน  การพูด และการเขียน  ทักษะการ

ฟงสารอยางมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ  ทักษะการอานสารตามหลักการและ

อานแบบวินิจสาร  ทักษะการพูดในชีวิตประจําวันและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ 

และทักษะการเขียนในชีวิตประจําวันและการเขียนโครงการ 

Use of Thai language in listening reading, speaking and writing  

skills. Efficient and critical listening skill, principle and critical reading skill, 

daily life and public relation speaking skill, and daily life and project 

writing skill. 
 

01361102  การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (Thai Practical Writing) 3(3-0-6) 

พื้นฐานการใชภาษาไทย การเขียนยอหนา การเขียนตอบคําถาม การเขียน

เรียงความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเพื่อกิจธุระ การเขียนรายงานการ

ประชุม และการเขียนรายงานทางวิชาการ 

 Fundamental of Thai usage, paragraph writing, answer writing, 

essay writing, official document writing, business writing, minutes writing, 

and academic report writing. 
 
01361103  การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ (Thai Critical Reading) 3(3-0-6) 

หลักการอานแบบ SQ3R ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานเชิงวิจารณ การอาน

เชิงวิเคราะห การอานจับใจความสําคัญ การอานตีความ การประเมินคาตัวบท และ

การวิจารณตัวบทหลากหลายประเภท  

                         SQ3R reading method, basic knowledge of critical reading, analytical 

reading, reading for searching the main idea, interpretive reading, textual 

evaluation and criticism of various types of texts.     
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วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

 

3(3-0-6) 
 

01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
 ภาษาไทยในการสื่อสาร และการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการฟง 
 การพูด การอาน การเขียนดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทันสื่อ 
 Thai  language  in  communication  and  development  of  Thai  language 
 usage  skills  in  terms  of  listening,  speaking,  reading,  and  writing  based  on 
 critical thinking and media literacy.

 
01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม (Thai Language in Cultural Context) 3(3-0-6) 

ความสัมพันธระหวางภาษา ความคิด สังคมและวัฒนธรรม  ลักษณะของ

ภาษาไทยตามการจัดประเภท ความหมายทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู ในคําและ 

วลีภาษาไทย คําไทยที่ไมสามารถแปลขามวัฒนธรรม 

Relationship between language, thought, society and culture. 

Characteristics of the Thai language based on classifying criteria. Hidden 

cultural meanings in Thai words and phrases. Thai words that are 

untranslatable cross-culturally. 
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
 

02701011 การใชภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

(Thai Usage for Business, Science and Technology)  

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรกับการใช

ภาษาไทย การฝกการอานและการฟงโดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกอานเชิง

วิเคราะหงานเขียนทางธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูปแบบและวิธีการเขียน

รายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ 

Thai usage for communication, scientific thinking process and Thai 

usage; reading and listening practice with emphasis on finding main 

ideas; critical reading of business, scientific and technological articles; 

formats and methods of academic and business report writing. 
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3.2  วิชาภาษาตางประเทศ 
 

คณะมนุษยศาสตร 
 

01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I  (Communicative Khmer I) 3(3-0-6) 

ตัวอักษรเขมร ระบบเสียงภาษาเขมร โครงสรางและไวยากรณภาษาเขมรเบื้องตน 

ทักษะการฟง พูด อาน เขียนขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิต ประจําวัน 

Khmer script. Sound system of Khmer. Elementary structure and 

grammar. Basic listening, speaking, reading and writing skills. Vocabulary 

and expressions used in everyday life. 
 

01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II  (Communicative Khmer II) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01354101 

ไวยากรณภาษาเขมรระดับกลาง ทักษะการฟง พูด อาน เขียนระดับกลาง 

คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  

Intermediate Khmer grammar. Intermediate listening, speaking, 

reading, writing skills.  Vocabulary and expressions used in everyday life. 
 
 

01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III  (Communicative Khmer III) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01354102 

                         การใชภาษาเขมรขั้นสูง ฝกการฟง พูด อาน เขียนสารขนาดยาวประเภทตาง ๆ 

คําศัพทและสํานวนที่ ใชในสถานการณการติดตอสื่อสาร  

                   Advanced level of Khmer usage. Practice of listening, speaking, reading 

and writing long  message  in  various  Khmer  messages. Vocabulary  and  

expressions  in  communicative situations.  

 
01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Everyday Life) 3(3-0-6) 

 การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในหัวขอตาง ๆ โดยเนนทักษะการสื่อสาร

โดยเฉพาะการฟง และการพูด สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกับผูอื่น 

การไดเรียนรูภาษาอังกฤษจากสื่อท่ีเปนของจริง 
 Use of English in daily life on various topics with a focus on 
communicative skills especially listening and speaking. Encouraging 
independent learning and collaborative work. Exposure to English through 
authentic materials. 
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01355102  ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (English for University Life) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355101 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 การใชภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการ โดยเนนทักษะที่จําเปนในการเรียน  
การอภิปรายและการนําเสนอ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกับผูอื่น 
 Use of English in academic contexts with a focus on study skills, 
discussion and presentation. Encouraging independent learning and 
collaborative work. 
 

01355103  ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทํางาน (English for Job Opportunities) 3(3-0-6)  
                วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355102 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 การใชภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทํางาน ทักษะการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการทํางานในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเขาใจจริยธรรมและ

มารยาทในการทํางาน 

 Use of English for job opportunities. Communication skills in 

multicultural contexts. Understanding of workplace ethics and etiquettes. 
 

01355104  ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I (English for Pre-Medical Students I) 3(3-0-6) 

ฝกอานบทความดานวิทยาศาสตรการแพทยจากตํารา เอกสารทางวิชาการ 

วารสารตลอดจนสิ่งตีพิมพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ดวยเทคนิคการอานที่สอดคลองกับ

ลักษณะของบทความนั้น ๆ  ฝกเขียนตลอดจนสรุปสาระสําคัญของบทความ 

 Practice reading articles on medical science from textbooks, 

technical documents, journals and other related publications using 

reading techniques relevant to each type of article.  Practice writing and 

summarizing articles. 
 

01355105  ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II (English for Pre-Medical Students II) 3(3-0-6) 
 ฝกอานบทความทางการแพทย จับใจความสําคัญ  จดบันทึกยอ  ศึกษาโครงสราง

ทางภาษาอังกฤษทางการแพทย ฝกเขียนสรุป และความเรียงสั้น ๆ ทางการแพทย 
   Practice reading medical texts, looking for main ideas, and note-

taking. Study medical English structures. Practice writing summaries and 
compositions on topics related to medicine. 

 

01355106   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย                                                    3(3-0-6) 

                (Communicative English in Medicine) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355105  

  ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด เขียนและความสามารถในการสื่อสารในบริบท

ทางวิชาการทางการแพทยและบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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                          Development of English listening, speaking, reading, and writing skills in 

medical academics and other related contexts. 
 

01355107  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปน (Essential English Writing Skills)      3(3-0-6) 
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 
  การเขียนความเรียงโดยใชไวยากรณ โครงสรางของยอหนาและคําศัพทที่เหมาะสม 

         Writing English texts using appropriate grammar, paragraph organization 

and vocabulary. 
 

01355108  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง 3(3-0-6) 

                       (English and Culture through Songs)  
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยเนนการใชเพลงภาษาอังกฤษเปน

สื่อชวยใหเกิดความตระหนักรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเสริมสรางทักษะ

ในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การนําไวยกรณ คําศัพท สํานวนและการออกเสียงที่

ถูกตองจากบทเพลงไปใชไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน เพื่อใหสามารถสื่อสาร

ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Practice in English listening and speaking skills by focusing on English 

songs as means of enhancing awareness of cultural variation and 

developing intercultural communication skills. Application of grammar, 

vocabulary, idioms and correct pronunciation in everyday life for 

conveying meaning effectively.      

   

01355109  ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษที่จําเปน  3(3-0-6) 

                (Essential English Listening-Speaking Skills) 
                        วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 
  การฝกทักษะฟง-พูด โดยใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวขอตาง ๆ และใน

ปริบทตาง ๆ การฟงเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด 

  Practicing listening and speaking skills through various activities in  

a variety of topics and contexts. Listening for gist and details. 
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01355119  ทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีจําเปน          3(3-0-6)  
       (Essential English Reading Skills)                   
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

การอานในใจใหสามารถเขาใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไมตองอาศัย 
การคิดหรือพูดแปลเปนภาษาไทย ทักษะการอานเพื่อขยายวงศัพทและความเขาใจ 
ความเรียงภาษาอังกฤษ 

Silent reading for direct comprehension in English without resorting 
to mental or verbal translation into Thai. Reading skills for vocabulary 
expansion and text comprehension. 

 
01355121  คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
                (English Words and Pronunciation) 
                        วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ คําในภาษาอังกฤษและความหมาย  
กระบวนการสรางคําในภาษาอังกฤษ คําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การสะกด
และการออกเสียงในภาษาอังกฤษ ตัวอักษรและเสียงในภาษาอังกฤษ พยางค และ 
การเนนหนักในภาษาอังกฤษ ลักษณะของการออกเสียงตอเนื่องกันในบทสนทนา  
การเขาใจความแตกตางของภาษาอังกฤษนานาชนิด 

Using English-English dictionary. English words and their meaning. 
English word formation processes. English words in daily life. English 
spelling and pronunciation. English letters and sounds. Syllables and 
stress in English. Connected speech features in conversations. 
Recognizing differences between varieties of English. 

 
01355201  การอานและเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  3(3-0-6) 
                (Critical Reading and Writing in English) 
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ความหมายและลักษณะสําคัญของการอานและการเขียนอยางมีวิจารณญาณ 
บูรณาการทักษะการอานและการเขียน ขอโตแยงและคุณภาพของขอสนับสนุนของ 
ขอโตแยงในงานเขียน การอานและการเขียนอยางมีวิจารณญาณในระดับยอหนาและ
เรียงความ การปรับปรุงงานเขียนอยางมีวิจารณญาณ 

Definitions and key characteristics of critical reading and writing. 
Integration of reading and writing skills. Arguments and the quality of 
their support in a text. Critical reading and writing at a paragraph level 
and an essay level. Critical editing. 
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01355202  การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report Writing in English) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

การเขียนรายงานที่เปนทางการ การหาและการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ  

การเรียบเรียงขอมูล และการเขียนรายงาน 

Writing formal reports: locating and collecting data from various 
sources, compiling data, and writing a finished report. 

  
01355203  โครงสรางภาษาอังกฤษ (English Language Structure) 3(3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 
ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ การวิเคราะหรูปและหนาที่ในโครงสราง

ประโยค ประโยคหลักและอนุประโยค การระบุสวนประกอบหลักของประโยค การแยก
และรวมประโยค การวิเคราะหโครงสรางของนามวล ี                    

Types of English sentences. Analyzing forms and functions in 
sentence structure. Main clauses and subordinate clauses. Identifying the 
core of the sentences. Sentence breaking and combining. Analyzing the 
structure of noun phrases. 

 

01355204  การนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ (Project Presentation in English) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

โครงสรางของการนําเสนอแบบปากเปลา ทักษะการนําเสนอรวมถึงการใช 
วัจนและอวจันภาษา สื่อโสตทัศน และวิธีการสรางความมีสวนรวมของผูฟง การฝกการ
นําเสนอโครงงานแบบปากเปลา 

Structure of oral presentation. Presentation skills including using 
verbal and non-verbal language, visual aids and audience engagement 
techniques. Practice in delivering oral presentation projects. 

 

01355205  การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

 (Reading for Mass Communication in English) 
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103  หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

การอานภาษาอังกฤษผานสื่อที่ใชในการสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

และอินเทอรเน็ต ฝกฝนทักษะอานท่ีหลากหลายเพื่อเขาใจขอมูลในสื่อ 

 Reading English through a variety of mass media platforms, 

newspapers, magazines, and the Internet. Practicing various reading skills 

to understand information in the media. 
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01355206  ภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

           ฝกฝนทักษะการอานเพื่อใหนิสิตไดคุนเคยกับศัพทในตําราเรียน วารสาร และ 

สิ่งตีพิมพอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ 

Practicing reading skill in order to familiarize the students with 

technical terms found in technical textbooks of various fields, periodicals 

and other printed matter.  
 

01355207  การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ (English Correspondence) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เนนในเรื่องแบบฟอรม ศัพท สํานวน ศิลปะ

การเขียนจดหมายสมัครงานและวิธีการทําประวัติสวนตัว  

Writing of various types of letters with emphasis on form, 

vocabulary and idiomatic and conventional expressions, including how 

to write letters of application and prepare resumes. 
 
01355208  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานเกม 3(3-0-6)         
                (English Skill Development through Games) 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาองักฤษ 

คําศัพท ประโยค สํานวน และถอยคําภาษาผานกิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวของ

กับเกม ทักษะการแกปญหา การฝกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองครวม 

Vocabulary, sentences, idioms and expressions through various 

activities related to games Problem-solving skills. Practicing and 

enhancing integrated English skills. 
 

 

01355209  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

                 (Communicative English for Careers) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

ศัพท สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา แบบฟอรม

เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, 

advertisements, and other career documents. 
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01355303  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

ฝกฟง พูดและเขียนภาษาที่ใชในการสมัครงานอาชีพตาง ๆ เทคนิคการพูด

โตตอบในการสอบสัมภาษณและการเขียนใบสมัครงาน ตลอดจนเตรียมความพรอม

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในที่ทํางาน 

         Listening, speaking, and writing based on the components of 

language necessary for job application for various careers and 

professions including strategies and techniques for job interviews and 

the completion of application forms. Providing students with knowledge 

and skills required for intercultural communication at workplaces. 
 

01355307  ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 

(Integrated English Language Skills for Communication) 
                       วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ทักษะรวมภาษาอังกฤษโดยอาศัย การเขียนเรียงความเชิงอธิบายและการนําเสนอ 

การเขียนเรียงความเชิงโนมนาวและการนําเสนอ การถกเถียง/อภิปราย การถายทอด 

ผานการเขียนรายงานสั้น การคัดลอกขอความและการถอดความ การสรุปความ การทํา

บทวิจารณหนังสือและการนําเสนอ 

 Integrated English language skills through expository essay and 

presentation, persuasive essay and presentation, presenting a pair 

debate/discussion, writing and delivering a short report, quoting and 

paraphrasing, summarizing, book review and presentation.

 
 
301356101

 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I (Elementary French I)

 

3(3-0-6)

 หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพื้นฐาน ศัพทและสํานวนใน

ชีวิตประจําวัน

  Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary 

sentences. Vocabulary and expressions in daily life.

 

 
301356102

 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II (Elementary French II) 

 

3(3-0-6)

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน

 

: 01356101   

         หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น 

ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวันเพื่อการสื่อสาร
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Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary 

sentences at a higher level. Vocabulary and expressions in daily life. 
 
 

 

301356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III (Elementary French III) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01356102 

หลักไวยากรณระดับกลาง ฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้นสนทนา

โตตอบในชีวิตประจําวัน  

Intermediate grammar. Listening, speaking, reading and writing at a 

higher level. Conversations in daily life. 
 

301356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV (Elementary French IV) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01356103     

หลักไวยากรณระดับกลางที่สูงขึ้น สนทนาโตตอบเรื่องทั่วไป อานเรื่องสั้น ๆ เพื่อ

เขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค 

Upper-intermediate grammar level. General conversations. Reading 

shorts texts in order to understand the content and language structure. 
 

01357101  ภาษาเยอรมันเบื้องตน I (Elementary German I) 3(3-0-6) 

โครงสรางที่สําคัญของภาษาเยอรมัน ฝกการฟง การพูด การอานและการเขียน 

Presentation of significant structures of the German language. 

Practice in listening, speaking, reading and writing. 
 

01357102  ภาษาเยอรมันเบื้องตน II (Elementary German II)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01357101 

โครงสรางที่สําคัญของภาษาเยอรมัน ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ในระดบัที่สูงขึ้น 

Presentation of significant structures of the German language. 

Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level. 
 

01357103  ภาษาเยอรมันเบื้องตน III (Elementary German III) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01357102 

โครงสรางของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ คําศัพท สํานวน การฟง การพูด 

การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น 
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Presentation of language structure and grammatical rules of the 

German language, vocabulary, idioms. Practice in listening, speaking, 

reading and writing at a higher level. 
 

01357104  ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV (Elementary German IV) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01357103 

โครงสรางของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ คําศัพท สํานวน การฟง การพูด 

การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น 

Presentation of significant structures of the German language. 

Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level.  
 

301358101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน I (Elementary Japanese I) 3(3-0-6) 

อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และคันจิ หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อานและ

เขียนประโยคพื้นฐาน ศพัทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Hiragana, Katakana, and Kanji writing systems. Basic grammar. 

Listening, speaking, reading and writing at the fundamental sentence 

level. Vocabulary and expressions common in daily life. 
 
 

301358102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน II (Elementary Japanese II) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01358101 

หลักไวยากรณและรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น ฟง พูด อานและเขียน 

ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มข้ึน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, 

speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

Further study of Kanji. 

 
301358103 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน III (Elementary Japanese III) 3(3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01358102    

หลักไวยากรณและรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น สนทนาโตตอบใน

ชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Conversation 

on everyday topics. Writing short passages. Further study of Kanji. 
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301358104 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน IV (Elementary Japanese IV) 3(3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01358103    

หลักไวยากรณและรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น อานเรื่องสั้น ๆ 

เพื่อใหเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องทั่วไป ศึกษาอักษร

คันจิเพิ่มขึ้น 

Elementary language structure at a higher level. Reading short 

texts in order to understand the content and language structure. 

Conversation on general topics. Further study of Kanji. 

 
01362101 ภาษาจีน I (Chinese I) 3(3-0-6) 

ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน 
การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนใน
ชีวิตประจําวัน 

Pinyin system. Writing rules of Chinese characters. Elementary 
structure and grammar. Listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 

 

01362102 ภาษาจีน II (Chinese II) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01362101 

หลักไวยากรณและรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟง การพูด การ

อานและการเขียน ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, 

speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01362201  ภาษาจีน III (Chinese III) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01362102 

หลักไวยากรณและรูปประโยคขั้นพื้นฐานที่ซับซอน การสนทนาโตตอบใน

ชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a complex level. 

Conversation on everyday life’s topics. 
 

01362202 ภาษาจีน IV (Chinese IV) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01362201 

หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอน การสนทนาโตตอบเรื่องทั่วไป 

Grammar and complex sentence patterns. Conversation on general 

topics. 
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01362301 ภาษาจีน V (Chinese V)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01362202  

หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอนในระดับที่สูงขึ้น การอานงานเขียนขนาด

สั้นเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค การสนทนาโตตอบเรื่องทั่วไป 

Grammar and complex sentence patterns at a higher level. 

Reading short texts to understand content and structure. Conversation 

on general topics. 
 
301395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Korean I)  3(3-0-6) 

อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน 

ทักษะการฟง พูด อาน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน   

Korean script. Korean sound. Elementary structure and grammar. 

Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. 

Vocabulary and expressions in daily life. 
 

301395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Korean II)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01395101 

โครงสรางและหลักไวยากรณ เบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

ประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, 

reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions 

in daily life. 
 

301395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Korean III) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน :  01395102 

โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพื่อการ

ติดตอสื่อสาร สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ  

Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions 

in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing 

short passages. 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 87 



 

 
301395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Korean IV ) 3(3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน :  01395103 

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น อานเรื่องสั้น ๆ เพื่อใหเขาใจ

เนื้อหา สํานวนและโครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องทั่ว ๆ ไป   

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in 

order to understand the content, expressions and language structure. 

Conversation on general topics.  
 

01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหล ี (Korean Reading and Oral Report) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01395104 

หลักการอาน เพื่อการอานบทคัดสรรภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เพื่อ

จับใจความสําคัญ และพูดรายงาน 

Principles of reading. Reading selected articles related to daily life 

to grasp main ideas and giving oral reports. 
 

01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Vietnamese I)  3(3-0-6) 

อักษรเวียดนาม  ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โครงสรางและหลักไวยากรณ

เบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน 

Vietnamese script. Vietnamese sound system. Elementary structure 

and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic 

sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Vietnamese II) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01399101  

โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยค

ขั้นพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, 

reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions 

in daily life. 
 

01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Vietnamese III) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01399102 

โครงสรางและหลักไวยากรณ คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพื่อการติดตอ 

สื่อสาร สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 88 



 

 

Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communi- 

cative situations. Conversation on everyday topics. Writing short 

passages. 
 

01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Vietnamese IV)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01399103 

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น อานเรื่องสั้น ๆ เพื่อใหเขาใจ

เนื้อหา สํานวนและโครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องทั่ว ๆ ไป 

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in 

order to understand the content, expressions and language structure. 

Conversation on general topics. 
 

01399105 การอานภาษาเวียดนาม (Vietnamese Reading)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01399104 

หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาเวียดนามที่เก่ียวกับชีวิตประจําวันเพื่อจับ

ใจความสําคัญและพูดรายงาน 

Principles of reading. Reading selected Vietnamese articles related 

to daily life to grasp main ideas and giving oral reports. 
 

 

01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking)  3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01399104 

ทักษะการฟงและพูดภาษาเวียดนาม เนนการใชศัพทสํานวนและประโยคใน

ชีวิตประจําวัน 
Listening and speaking skills in Vietnamese with emphasis on 

vocabulary, expressions and sentences in daily life. 
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 

02724011 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication) 3(3-0-6) 
 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม ปจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุมสังคม  
 Relationship between communication and culture, cultural 
dimensions, cultural factors which influence communications, non-
verbal communication, appropriate communication for social groups. 
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คณะวิทยาการจัดการ  

 

03754221  การออกเสียงภาษาอังกฤษข ั้นพื้นฐาน (Basic English Pronunciation)      3(3-0-6) 

หลักการออกเสียงขั้นพื้นฐานทั้ งเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ 

สัญลักษณทางสัทศาสตรและการถอดเสียงภาษาอังกฤษเบื้องตน การฝกออกเสียง

เบื้องตนในภาษาอังกฤษทั้งในแบบอเมริกันและแบบอังกฤษ 

Basic of pronunciation of English vowels and consonants. Basic 

English phonetic symbols and transcription including pronunciation. 

Practices in American and British English. 
 

03754231  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English Reading in Daily Life)       3(3-0-6) 

        การฝกทักษะการอานในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนนการ

อานเร็ว กลวิธีในการอาน การสรางคําศัพท เทคนิคการอานเพื่อทําความเขาใจ การอาน

เชิงวิเคราะห การอานออกเสียง การอานแบบเลาเรื่อง และการอานเชิงกวาง 

          Practicing reading skills in a variety of topics relevant to daily life 

with an emphasis on speed reading, reading strategies, vocabulary 

building, reading comprehension techniques, critical reading, reading 

aloud, as well as narrative and extensive reading. 
 

03754241  โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammatical Structure)     3(3-0-6) 

สวนประกอบหลักของประโยคภาษาอังกฤษ ประเภทของคํา ไวยากรณ 

ภาษาอังกฤษและชนิดของประโยค หนาที่ของ คํา วลี อนุประโยค และประโยค 

Principal elements of English sentences. Parts of speech. English 

syntax and sentence types. Functions of words, phrases, clauses and 

sentences. 
 

03754251  การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ (English Paragraph Writing)                         3(3-0-6) 

ความหมายและความสําคัญของการเขียนยอหนา คุณลักษณะของยอหนาที่ดี 

ขั้นตอนในการเขียนยอหนา ชนิดของการเขียนยอหนา การฝกเขียนยอหนาสั้น  

Definition and importance of paragraph writing. Characteristics of  

a good paragraph. Steps in writing a paragraph. Types of paragraph 

writing. Practice of writing short paragraphs. 
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03754271  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ 

ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพ บันทึกขอความ ประกาศ 
ตารางเวลา โฆษณา อีเมล และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การฟงและพูดบทสนทนา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

 English vocabulary and language expressions used in professional 
careers.  Memos, notices, schedules, advertisements, email and other 
relevant documents. Listening and speaking in basic work-related 
conversations.   

 

3.3  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 
 

คณะมนุษยศาสตร 
 

01371111  สือ่สารสนเทศเพื่อการเรียนรู (Information Media for Learning) 1(1-0-2) 

ทักษะการรูสารสนเทศ ความสําคัญของสื่อสารสนเทศตอการเรียนรู แหลงสื่อสาร

สนเทศ การสืบคนและการเขาถึงสื่อสารสนเทศ การประเมินสื่อสารสนเทศ การใชอยางมี

จริยธรรม  

Information literacy skill. Importance of information media to learning. 

Information media sources. Searching and access to information media. 

Information media assessment. Ethical use of information.  
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

301418101  การใชงานคอมพิวเตอร (Computer Applications) 1(0-2-1) 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ 

การใชโปรแกรมประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอื่น 

Computer system, hardware, software, operating system, word 

processing, database and other application software. 

 

01418104  รูทันไอที (IT Updates) 2(2-0-4) 

บิ๊กดาตา โปรแกรมประยุกตแบบคลาวด การประยุกตโซเชียลเน็ตเวิรก เทคนิคการ

คนคืนสารสนเทศ ภาวะสวนตัว ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต อาชญากรรม

คอมพิวเตอร   
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Big data. Cloud applications. Social network applications. Information 

retrieval techniques. Privacy. Software and digital content copyrights. 

Computer crime.   

 

3(2-2-5) 01418106  ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Skills)                 

 แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ คอมพิวเตอร 
 ฮารดแวร ซอฟตแวรระบบและประยุกต เครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและระบบ 
 สารสนเทศ การพัฒนาซอฟตแวร ปญญาประดิษฐ ความม่ันคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร 

 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอรและความเปนสวนตัว วิทยาการขอมูล ความจริง 
 เสมือนและความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม 
 Basic concepts of digital technology, internet and world wide web, 

 computer  hardware,  system  software  and  applications,  computer 

 networks,  databases  and  information  systems,  software  development, 

 artificial intelligence, computer security, computer laws and ethics and 
 privacy, data science, virtual reality and augmented reality, novel digital 

 technologies.
 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
 

01999023 ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 2(1-2-4) 

คอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวรระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

ซอฟตแวรสํานักงานอัตโนมัติ การใชงานอินเทอรเน็ต จริยธรรมดิจิทัล 

Computer hardware. System software. Computer security. Office 

automation software. Use of the Internet. Digital ethics. 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
 

03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอรที่จําเปน 1(0-3-2) 

 (Essential Computer Tools and Skills) 

เครื่องมือผลิตภาพและการประยุกต การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน รวบรวม 

และวิเคราะหขอมูล เครื่องมือสื่อสาร ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร การแกปญหา

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีบนกลุมเมฆ แบบฟอรมและเอกสารออนไลน เครื่องมือสื่อประสม

และการสรางเนื้อหา 
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Productivity tools and its applications. Using the Internet for 

searching, collecting, and analyzing data. Communication tools. 

Computer security. Computer troubleshooting. Cloud technology. Online 

forms and documents. Multimedia tools and content creation. 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
 

103752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควา (Information Resources for Research)  1(1-0-2) 

ความสําคัญ สารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หองสมุด การเลือก และการเขียนรายงาน 

Significance, information and source, the use of information 

technology in library, selection and report writing 
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4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) 
 
4.1  วิชาศาสตรแหงแผนดิน 

 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledge of the Land) 2(2-0-4) 
         แนวคิดของศาสตรแหงแผนดินเพื่อความกินดีอยูดีของชาติ ประวัติ เอกลักษณ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรชุมชน 
ศาสตรสากล การสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสรางและ
พัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทํางานสูเปาหมายภายใตบริบทของความสํานึกดี 
มุงมั่น สรางสรรค สามัคค ี
          Concept of knowledge of the land for the well-being of nation. 
History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Philosophy of 
the sufficiency economy. Community science. International science. 
Realization of being a Thai and world’s citizen. Reinforcement and 
development of learning skills and goal-oriented work within the context 
of integrity, determination, knowledge creation and unity. 
 

4.2  รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

คณะเกษตร 
 

01001317  ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) 
(Leaders and Agricultural Sectors Development) 

ความสําคัญของภาคการเกษตร หลักการพัฒนาการเกษตร  ทิศทางการเกษตร
ไทย ระบบการเกษตรและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง  ผูนํากับการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลก พลวัตผูนําภาคการเกษตร  บทบาทและภาวะผูนําตอภาคการเกษตร ผูนํากับการ
พัฒนาการเกษตรในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการไมแสวงหากําไร ผูนํากับการ
พัฒนาเครือขายการเกษตร วิถีชีวิตและคุณคาของภาคการเกษตร   

Importance of agricultural sectors, principle of agricultural 
development, direction of Thai agriculture, agricultural system and trend 
of change, leader and global change, dynamic of agricultural leader, role 
and leadership situation on agricultural sectors, private sector and non-
government organization, leader and agricultural development network, 
lifestyle and agricultural sector value. 
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01009102  มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 (Humans and Natural Resources)  

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับการดํารงชีวิตมนุษย ประเภทของ
ทรัพยากร สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผลกระทบของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติตอการดํารงชีวิต แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ประโยชนสูงสุดโดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม  

    Importance of natural resources to human sustenance. Types of 
natural resources. Global climate change situation. Impact of natural 
resources usage on living. Guidelines of natural resources conservation 
for maximum benefit without any negative impact on the environment. 

 
01015202 เกษตรวิถีไทย (Thai Livelihood Agriculture) 3(3-0-6) 

ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในปจจุบัน การใชประโยชนจากผลผลิตและของ
เหลือทางการเกษตร 

Thai agriculture history, agriculture and daily life, local wisdom in 
agriculture, current crop cultivations and animal productions, utilization 
of agricultural produce and residue. 

 

คณะวนศาสตร 
 

01301101 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Resources and Environmental Conservation) 

ความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการ

อนุรักษ สาเหตุและผลกระทบ แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

สถานการณปจจุบันของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศและระดับโลก 

The importance and value of resources and environment. 

Concepts and principles of conservation. Causes and effects. Guideline 

for resources and environmental management. Present situation in 

resources and environment at the national and global level. 
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คณะมนุษยศาสตร 
 

01350104  ศิลปะการอานคน  (Art of Reading People) 3(3-0-6) 

ความสําคัญของการอานคนตอการใชชีวิตและทํางานในสังคมสมัยใหม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม อารมณความรูสึก

และการแสดงออก ลักษณะและความหมายของภาษากายและทาทาง มารยาทสากล

และขอหามในการสื่อสารดวยภาษากายและทาทาง การสรางสัมพันธภาพและจัดการ

ความขัดแยง 

Importance of reading people towards living and working in 

modern society. Human cultural diversity.  Inter-cultural communication.  

Emotions, feelings and expressions.  Characteristics and meaning of body 

language and posture.  Global etiquettes and taboos in communication 

through body language and posture.  Human relationship developing 

and conflict management. 

 
01390102  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบ และแนวโนมของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การมี
สวนรวมของนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม เสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของโลกและ
ของประเทศไทย การเลาเรื่องและการใชสื่อในการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มีการศึกษา
นอกสถานที่ 

Definition, significance, components, patterns and trends of 
creative tourism. Roles, duties and characteristics of creative tourists. 
Participation of creative tourists in the conservation of art and culture, 
local wisdom and environment. Creative tour routings and tourist 
activities of the world and Thailand. Storytelling and media in creative 
tourism. Field trips required. 
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คณะสังคมศาสตร 

 

01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)   3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประเภทและการคุมครองสิทธิ 

ขอบเขตและเจตคติเกี่ยวกับการใชสิทธิและเสรีภาพภายใตกฎหมายในบริบทของ

สังคมไทย หนาที่ตอการเคารพสิทธิของผูอื่น สมดุลระหวางการใชสิทธิและเสรีภาพตาม

กฎหมายและความสงบเรียบรอยในสังคม  

Meaning, importance of human rights. Types and protection of 

rights. Scope and attitude of using rights and freedoms under the laws in 

context of Thai society. Duties to respect other’s rights. Balance 

between using rights and freedoms under the laws and public order. 

 

01455101  การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน (Global Politics in Daily Life) 3(3-0-6) 

ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับมโนทัศนและประเด็นปญหาหลักของ

การเมืองโลก โครงสรางการเมืองโลกสมัยใหม แนวโนมใหมและประเด็นใหม ๆ ของ

การเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน 

Basic knowledge on concepts and major problem issues of global 

politics. Recent global political structure. New trends and issues of 

global politics. Effect of global politics in daily life. 
 
201460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture) 3(3-0-6)  

แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย 

การสังเกต การศึกษา และการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเขาใจ

ตอพลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโนมของความสัมพันธทางสังคม

และวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน  

Concepts, patterns and relations in contemporary Thai society and 

culture; observations, studies and analysis of contemporary social 

phenomena; understanding of social dynamism, socio-cultural adaptation; 

trends of socio-cultural relations in society. 
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วิทยาลัยบูรณาการศาสตร  
 

301999013 พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) 3(2-2-5) 

การเปนพลเมืองดิจิทัล การเขาถึงดิจิทัล สุขภาวะดิจิทัล  การคาดิจิทัล การ

สื่อสารดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบดิจิทัล ความมั่นคงดิจิทัล จริยธรรมและ

กฎหมายดิจิทัล การรูดิจิทัล 

Digital citizenship. Digital access. Digital health and wellness. Digital 

commerce.  Digital communication. Digital rights and responsibilities. 

Digital security. Digital etiquette and law. Digital literacy. 
 
01999031  มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of Civilization) 3(3-0-6) 

มรดกอารยธรรมโลกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ภูมิหลังดาน
ประวัติศาสตร ปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะการแสดง ดนตรี ศิลปะ  

World heritage from prehistory to the present. Historical background. 
Philosophy. Religion. Language. Literature. Performing arts. Music. Arts. 

 
01999032  ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 

ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี ภูมิปญญาทองถิ่นและ 
วิถีของคนไทยในอดีต ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ประสบการณภาคสนาม 

History, religion, language, literature, art, local wisdom and the Thai 
way of life from past up to present as well as the future trend. Field work 
experience. 

 

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ (National Security Development) 3(3-0-6) 

วิวัฒนาการดานความมั่นคงของชาติไทย องคประกอบของความมั่นคงแหงชาติ 

ความมั่นคงแหงชาติในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปองกันประเทศ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาความมั่นคงแหงชาติ มีการศึกษานอกสถานที ่

Evolution of the national security of Thailand. Composition of the 

National Security. National security in terms of the politics, economic, 

social, defense, science and technology, energy, and natural resources  

and environment. National strategy. Role of the military in developing 

the country. Self-sufficient economics and national security development. 

Field trip required. 
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01999047 การทหารเพื่อพัฒนาประเทศ (Military for Country Development) 3(3-0-6) 

ความมั่นคงแหงชาติ วิวัฒนาการทางทหารและความสัมพันธระหวางพลเรือน

กับทหาร และประวัติศาสตรสงคราม ภารกิจ การจัดหนวย และการปฏิบัติงานของ

กระทรวงกลาโหมเพื่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศ ความรวมมือของ

ทหารและพลเรือนในการปองกันและพัฒนาประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร

เพื่อความมั่นคงของชาติ การปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม การทหารกับ

การเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่ 

National security, military evolution and civil-military relations and 

war history. Missions, organizations, and operations of the Ministry of 

Defense for national security and country development. Collaboration 

between civilian and military for national defense and country 

development. Development of military technology for national security, 

military operations other than war. Military and agriculture. Field trip 

required. 
 

01999141  มนุษยกับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6) 
พื้นฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสังคมดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ปญหาสังคม และแนวทางแกไข 

Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man, 
society and culture. Economic, political and legal aspects of social 
organization. Background of Thai society. Social change and social 
problems. 

 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

 

02717112  การเมืองไทยรวมสมัย (Contemporary Thai Politics)  3(3-0-6) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทางการเมืองภาคประชาชนของไทย 

ความสัมพันธระหวางการเมืองกับความเปนพลเมือง โครงสรางและสถาบันทางการเมือง

ของไทย อํานาจและกลุมผลประโยชนในการเมืองไทย ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และ 

การมีสวนรวมทางการเมือง ทหารกับการเมืองไทย สื่อกับการเมืองไทย ประเด็นปญหา

การเมืองไทยในปจจุบัน แนวโนมการเมืองไทยในอนาคต 
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Basic knowledge of important events relating to people’s politics 

of Thailand. Relationship between politics and citizenship. Thailand’s 

political structure and institutions. Power and interest groups in Thai 

politics. Democracy, rights, freedom and political participation. Military 

and Thai politics. Media and Thai politics. Current issues in Thai politics. 

Future trends of Thai politics. 
 

โครงการบูรณาการ  วิทยาเขตกําแพงแสน  
 

02999042  การพัฒนานิสิต (Student Development) 3(2-3-6) 

การพัฒนาการทํางานดวยวงจรคุณภาพ ทักษะในการติดตอสื่อสารและการทํางาน

รวมกับผูอื่น การรูเทาทันสื่อและการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม สิทธิและหนาที่

พลเมือง ความตระหนักรูทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางและ

รักษาเอกลักษณและอัตลักษณที่เหมาะสม การเตรียมความพรอมในการทํางาน 
Developing work management with quality cycle.  Communication 

and collaboration skills.  Information and communications technology 
literacy. Citizenship. Social and culture awareness. Personality development 
maintaining unique identities. Preparing for the professional careers. 

 
02999144  ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
                 (Life Skills for Undergraduate Student) 

เอกลักษณ  เจตลักษณนิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใชชีวิต 

ในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรูของนิสิต องคประกอบการเรียนรูทางสังคม  

จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะ 

ในมิติของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

Identity. Desired character of undergraduates. Personality development 

and life adjustment in the university. Undergraduate learning process. Social 

learning elements. Mind and contemplative studies for humanity 

development of quality society. Public mind in the Thai and global citizen 

dimensions. 
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02999147  ไทยในพลวัตอาเซียน (The Thai in ASEAN Dynamics) 3(3-0-6) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(อาเซียน) บริบทของกลุมประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน บทบาทของ

ประเทศไทยกับการเปนประชาคมอาเซียน ปญหาและแนวโนมที่เกิดขึ้น 

Basic knowledge of the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN). Contexts of ASEAN country members. Changes and impacts on 

society, culture, economic, politics, government, education, natural 

resources and environment of Thailand in ASEAN community. 

Preparation of Thailand toward ASEAN community. 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
 

03751111  มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Man and Environment) 3(3-0-6) 
แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ 

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วิธีการปรับตัวและการใชประโยชน จากสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย 
ผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและ
สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบายการควบคุม  
การปองกัน และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

Ecological and environmental concepts, relations between man and 
natural resources and environment, principles of natural and environmental 
conservation, ways of adaptation and utilization of environment for human 
living, effects of human activities to environmental, social and economical 
conditions, present environmental problems and situations, environmental 
pollution, including controlling policy, prevention, and solution of 
environmental problems. 

 
103751112 สังคมและการเมือง (Social and Politics) 3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กําเนิดสังคมและรัฐ 
โครงสรางและองคประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุมทางสังคมและ
ระบบทางการเมือง อุดมการณและลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ 
การมีสวนรวมทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม 
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Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of 
society and state, social structure and components, social and political 
institutions, social group and political system, political ideology and 
doctrines, political parties and governmental system, participation in 
politics, political development, social and political changes, and 
administration of modern country. 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

04101302  จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 

 (Volunteer Spirit for Community Development)  

หลักการของจิตอาสา การศึกษาและวิเคราะหจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและ

ความเขาใจ การบริหารจัดการกลุมเพื่อทํากิจกรรมจิตอาสา การนําไปใชประโยชนใน

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน 
Principles of volunteer spirit.  Study and analytical of volunteer 

spirit for community and understanding. Teamwork management for 
volunteer spirit activities. Utilization in the development community. 
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5. กลุมสาระสุนทรียศาสตร  (Aesthetics) 

 
คณะเกษตร 

 

301007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

(Horticulture for Life Quality and Environment)   

มนุษยกับพืชสวน การจัดกลุมพืชสวนอยางงาย ความหลากหลายของพืชสวนใน

เขตรอน พืชสวนในกลุมอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องสําอาง ไมดอกไมประดับ 

และอื่น ๆ การใชประโยชนจากความหลากหลายของพืชสวนเพื่อสุนทรียภาพ สงเสริม

สุขภาพ ปองกันและบําบัดโรคทั้งทางรางกายและจิตใจ       

Man and horticulture. Simple grouping of horticultural crops. 

Diversity of horticultural crops in the tropics. Horticultural crop groups: 

food, beverage, medicine, cosmetic, flower, ornamental and others. 

Utilization of horticultural crop diversity for aesthetics, health promoting, 

preventing and treatment of both physical and mental diseases. 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

01240011  การออกแบบในชีวิตประจําวัน (Design in Everyday Life) 3(3-0-6)  

       แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบในชีวิตประจําวัน ความหมายและ

ความสําคัญของการออกแบบ ความคิดสรางสรรคและการคิดเชิงออกแบบ มูลฐานการ

ออกแบบ การออกแบบเพื่อการสื่อสาร การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบตกแตง

ภายในและสถาปตยกรรม การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม 

  Basic concept of design in everyday life. Definition and importance 

of design. Creative thinking and design thinking. Design fundamental. 

Communication design. Product design. Interior design and architecture. 

Design for environment. 
 

01244101  การออกแบบเพื่อความเปนอยูท่ีดี (Design for Well-being)          3(3-0-6) 

มนุษยกับความเปนอยูที่ดี การคิดเชิงออกแบบ สภาพแวดลอมและความยั่งยืน 

สภาพแวดลอมเพื่อทุกคน ผลิตภัณฑและการบริการเพื่อสุขภาพ สภาพแวดลอมเพื่อความ

เปนอยูที่ดี เมืองและพื้นที่สาธารณะ เกษตรกรรมในเมือง สวนบําบัด สภาพแวดลอม

บําบัด นวัตกรรมเพื่อผูสูงอายุ การอภิปรายและกรณีศึกษา  
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Human and well-being. Design thinking. Environment and 

sustainability. Environment for all. Products and services for health. 

Well-being environment. City and public space. Urban agriculture. 

Garden therapy. Therapeutic environment. Innovation for elders. 

Discussion and case studies. 
 

คณะประมง 
 

01255101  มนุษยกับทะเล (Man and Sea)     3(3-0-6) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศชายฝง คุณคา 

ของทะเล อันตรายจากทะเล การปฐมพยาบาล ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ

และจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 

Fundamental knowledge of the sea, marine life and coastal eco-

system, value of sea, marine hazards injury, first aid, sea and changes, marine 

conservation and sustainable environmental management, case study. 
 

                                คณะวนศาสตร 
 

01308101  การทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน (Sustainable Nature-based Tourism)   3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ พฤติกรรมนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ภาพรวมของผลกระทบทางการทองเที่ยว การจัดการผลกระทบทางการ
ทองเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที ่

Concepts and principles of sustainable tourism. Nature-based 
tourism resources. Nature-based tourism patterns. Tourists’ behaviors in 
nature-based destination. Overview of tourism impacts. Tourism impact 
management. Field trip required. 

 

คณะมนุษยศาสตร 
 

 

01350102  เลาเรือ่งดวยภาพ (Visual Storytelling)     3(3-0-6) 

         ทักษะการคิดและสื่อสารดวยภาพ เทคนิคการวาดภาพ การนําเสนอดวยภาพ  

การวางแผนและแกปญหาดวยภาพ การสรางเนื้อหา บุคลิกภาพของนักเลาเรื่อง 

เทคนิคการเลาเรื่อง การใชเทคนิคการนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล 
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         Thinking and visual communication skills. Drawing techniques. 

Visual presentation. Visual planning and the use of visualization in 

problem-solving. Content creation. Storytellers’ personality. Storytelling 

techniques. Presentation techniques using digital media. 

 
301387102 ปรัชญาสําหรับชีวิตยุคใหม (Philosophy for Modern Life) 3(3-0-6) 

ศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริง ความรู คุณธรรม จริยธรรม ความดแีละความ

งาม ทั้งในมิติทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ โดยใชวิธีการทางปรัชญาหรือการใช

เหตุผลอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งการประยุกตใชวิธีการทางปรัชญาเพื่อใหเกิดความ

งอกงามทางสติปญญา และมีคุณคาตอชีวิตและสังคมในโลกยุคใหม  

Studying on the problems of Reality, knowledge, morality, 

ethicality goodness and beauty in both physical concept and spiritual 

concept with philosophical method or reasoning. Application of 

philosophical method to wisdom growing and worth of life and society 

in new world. 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 
 

01401201  พืชเพื่อการสรางคุณคาชีวิต (Plants for Value of Life Creation) 3(3-0-6) 

การประยุกตใชพืชเพื่อสรางสุนทรียะในชีวิตประจําวัน ความหลายหลากของพืช 

การใชพืชในทางเศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน สุขภาพ การจัดตกแตง การจัดสวน  

งานศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานที ่

  Applications of plants for aesthetics in daily life. Plant Diversity. 

Utilization of plants for economy, food, energy, health, decoration, 

gardening, arts, local wisdom, and culture. Field trip required. 

 

01418105  ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล  (Digital Creative Arts)        3(2-2-5) 

         เทคโนโลยีสื่อประสม หลักการถายรูปดิจิทัล การจัดอุปกรณสําหรับการบรอดคาสต 

อักษรศิลป การวาดและการแกไขตกแตงภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล หลักการสรางและ

ปรับแตงวิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว รูปสามมิติและความเปนจริงเสริม งานศิลปะดิจิทัล 

ดานเอ็ดดูเทนเมนท เนื้อหาดิจิทัล รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต 
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         Multimedia technology. Digital photography principle. Equipment 

setting for broadcasts. Word art. Digital image creation and editing. Digital 

sound and music. Video creation and editing. Animation. 3 D images and 

augmented reality. Digital arts in edutainment. Digital content. Media and 

information literacy. Copyrights and licenses. 
 
01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry) 3(3-0-6) 

การกําเนิดและการแบงประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะ
ของอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีตกแตง และอัญมณี
อินทรีย การทดสอบเบื้องตนสําหรับอัญมณี และอุปกรณการทดสอบ การประเมิน
คุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ 
ขั้นตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับ การคา
พลอยและเครื่องประดับ 

Origins and classification of gemstones; properties of gemstones; 
characteristics of natural, synthetic, imitation, treated and organic 
gemstones, basic testing of gemstones and instruments; grading and 
appraising of colored gemstones and diamond; general knowledge of 
jewelry; process of production; jewelry grading and appraising; gemstone 
and jewelry trading. 

 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

 
301999034 ศิลปวิจักษณ (Art Perception) 3(3-0-6) 

การรับรูเกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หนาที่ การแสดงออก และคุณคาของศิลปะ

ในชีวิตประจําวัน 
Perception of concept, beauty, function, expression and value of 

art in everyday life. 
 

101999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต (Music Culture in Life) 3(3-0-6) 

การสงเสริมจินตนาการเพื่อสุนทรียและการสรางสรรค ความสัมพันธระหวาง

ดนตรี สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอ่ืน 

Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship 

between music, society, culture and other branches of arts. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

 
02708102  วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  (Literature and Science)  3(3-0-6) 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร ประวัติและวิวัฒนาการของ
วรรณกรรมวิทยาศาสตร  อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรตอวรรณกรรม 
การอานวรรณกรรมวิทยาศาสตร 

Relationship between literature and science, history and evolution 
of scientific literature, influences of scientific concepts and principles on 
literature, reading scientific literary works. 

 
3(3-0-6)  02728102 สารสีในงานศิลปะ (Pigments in Art)      

 ความลับทางวิทยาศาสตรเบื้องหลังงานศิลปะ สีที่ใชในยุคกอนประวัติศาสตร 

 เทคนิคและสีในศิลปะของกรีก โรมัน อียิปต เทคนิคการตรวจสอบศิลปะโบราณ 

 กรณีศึกษา 
 The  science  secrets  behind  art.  Prehistoric  pigments.  Techniques 

 and pigments  in art of Greek,  Roman, Egyptian.  Investigation  techniques 

 in art. Case study.

 
โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

02999037  ศิลปะแหงสุนทรียศาสตรเพื่อความสุข (Arts of Aesthetics for Happiness)  3(3-0-6) 
แนวคิด ความหมาย และความเขาใจตอสุนทรียศาสตร การมองเห็นคุณคาของ

สิ่งรอบตัว การวิเคราะหและประเมินตนเอง การคนหาสุนทรียศาสตรจากสิ่งรอบตัว 
การประยุกตเพื่อการดํารงตนใหมีคุณคาสรางสรรคที่ดีงาม และมคีวามสุข 

Concepts, definition, and understanding toward arts of aesthetics. 
Perception towards the value of surroundings. Self evaluation and 
assessment. Aesthetics searching from surroundings. Aesthetics 
application for worthy, creation and happiness. 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
 

103600012 เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 3(3-0-6) 
พื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหลงพลังงานทางเลือก

และพลังงานทดแทน การอนุรักษและการจัดการพลังงาน การจัดการกากของเสีย  
การผลิตและการผลิตภาพสีเขียว คารบอนเครดิตและรอยเทาคารบอน การจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเทคโนโลยีสมัยใหม 
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Basic of sustainable development and green technology. Source of 
alternative and renewable resource. Energy conservation and 
management. Waste management. Green production and productivity. 
Carbon credit and carbon footprint. Management of environmental 
impacts from modern technologies. 
 

     คณะวิทยาศาสตรศรีราชา 
 

03654111 สุนทรียศาสตรทางการกีฬา (Aesthetics of Sport)        3(3-0-6)  

รับรูและความหมายของสุนทรียศาสตรทางการกีฬา การวิเคราะหและสังเคราะห

การรับรูทางอารมณและพฤติกรรมสุนทรียภาพตามธรรมชาติ ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบของสุนทรียศาสตรกับการกีฬา รูปแบบและการใชเทคนิค วิธีการผลิตสื่อ

ตาง ๆ เพื่อสรางสุนทรียศาสตรทางการกีฬา 

 Recognizing and meaning of aesthetics in sports. Analysing and 

synthesizing emotional awareness and aesthetics behaviour in nature. 

Relationship between aesthetics composition and sports. Pattern 

utilization of variety of media production methods in creating aesthetics 

in sports. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

1. กลุมสาระอยูดีมีสุข 
 

1.1  กิจกรรมพลศึกษา 
 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01175111 กรีฑาลู-ลานเพื่อสุขภาพ                  

2 01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ                  

3 01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ                  

4 01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ                  

5 01175115 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงปน                  

6 01175117 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงธน ู                  

7 01175118 แชรบอลเพื่อสุขภาพ                  

8 01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ                  

9 01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ                  

10 01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ                  

11 01175123 วอลเลยบอลเพื่อสขุภาพ                  

12 01175124 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ                  

13 01175125 ซอฟทบอลเพื่อสุขภาพ                  

14 01175126 ตะกรอเพื่อสุขภาพ                  

15 01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

16 01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ                  

17 01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                  

18 01175131 วายน้าํเพื่อสุขภาพ                  

19 01175133 กระโดดน้ํา                  

20 01175134 โปโลน้ํา                  

21 01175141 การเตนแอโรบิกเพือ่สุขภาพ                  

22 01175142 การเตนรําพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ                  

23 01175143 การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ                  

24 01175144 รําไทยเพื่อสุขภาพ                  

25 01175151 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยดาบไทย                  

26 01175152 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยดาบสากล                  

27 01175153 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยมวยไทย                 



 



 

28 01175154 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยมวยสากล                  

29 01175155 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยยโูด                  

30 01175156 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยไอคิโด                  

31 01175157 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยกระบี่

กระบอง 
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการ

คิดแบบองค

รวม 

6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

32 01175159 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยคาราเต                  

33 01175161 ฝกสมองดวยการเลนบริดจ                  

34 01175162 โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ                  

35 01175163 กอลฟเพื่อสุขภาพ                  

36 01175164 จักรยานเพือ่สุขภาพ                  

37 01175165 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ                  

38 01175166 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยเทควันโด                  

39 01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ                  

40 01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                  

41 01175169 การออกกาํลังกายเพือ่พัฒนาสุขภาพแบบองครวม                  

42 04355185 จานรอนเพื่อสุขภาพ                  

43 04837111  กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 114 



     

 

 

 

1.2  รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระอยูดีมีสุข  

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01173151 เอดสศึกษา                  
2 01174123 คายพักแรมนันทนาการ                   

3 01174231 นันทนาการเบื้องตน                  

4 01176141 การวางแผนชวีิตและอาชีพสําหรับคนรุนใหม                  

5 01350103 ชีวิตยืดหยุนได                  

6 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น                  

7 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัพุทธศาสนา                  

8 01390103 การทองเที่ยวเพื่อความผาสุก                  

9 01402101 การรูเทาทันผลิตภัณฑเสริมความงาม                  
10 01416101 พันธุศาสตรในสื่อ                  
11 01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล                  

12 01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม                  

13 01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                  

14 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมยัใหม                  

15 01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย                  

16 01999011 อาหารเพื่อมนษุยชาติ                  

17 01999012 สุขภาพเพือ่ชีวิต                  

18 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต                  

19 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

20 01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ                  

21 01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลกัผานสุขภาพหนึ่งเดียว                  

22 01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต                  

23 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ด ี                  

24 02032304 เกษตรเพื่อโลกสีเขียว                  

25 02717011    ตนและการพัฒนาตน                   

26 02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
27 02727104  สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ                  

28 02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม                  
29 02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21                  

30 02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต                  

31 02999045 การเพิ่มคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน                  

32 03521101 ทะเลกับชีวิต                  

33 03654112 สมุนไพรไทยใหคุณ                  

34 03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม                  

35 03654114 โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชวีิตยุคใหม                  

36 04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                  

37 04355181 กิจกรรมยามวางเพื่อสุขภาพ                  
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2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 
 
 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม                  

2 01101101 เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแสโลกาภวิัตน                  

3 01131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ                  
4 01177141 การแสวงหาความรู                  

5 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม                  

6 01242001   การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑแนวสรางสรรค                  

7 01387105    พุทธจริยศาสตรในการดาํเนินธุรกิจ                  

8 01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนผูประกอบการ

สมัยใหม 
                 

9 01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูประกอบการ                  

10 01453103 กฎหมายสาํหรับผูประกอบการใหม                  

11 01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ด ี                  

12 01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา                  

13 01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพื่อความยัง่ยืน                  

14 02714101 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา                  

15 02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน                  

16 03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะ 

การคิดเชิงวิพากษ 
                 

17 03757123 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                  
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3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

3.1  วิชาภาษาไทย 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน                  

2 01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัต ิ                  

3 01361103 การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ                  

4 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  

5 01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม                  

6 02701011 การใชภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
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3.2  วิชาภาษาตางประเทศ 
 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I                             

2 01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II                   

3 01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III                   

4 01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                  

5 01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย                  

6 01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทาํงาน                  

7 01355104 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I                  

8 01355105 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II                  

9 01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย                  

10 01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จาํเปน                  

11 01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง                  

12 01355109 ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษที่จําเปน                  

13 01355119 ทักษะการอานภาษาอังกฤษทีจ่ําเปน                  

14 01355121 คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ                  

15 01355201 การอานและเขียนภาษาอังกฤษอยางมี

วิจารณญาณ 
                 

16 01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ                  

17 01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษ                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชวีิตบนพืน้ฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

18 01355204 การนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ                  

19 01355205 การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน                  

20 01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ                  

21 01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ                  

22 01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานเกม                  

23 01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี                  

24 01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                  

25 01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

26 01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I                  

27 01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II                  

28 01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III                  

29 01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV                  

30 01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องตน I                  

31 01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องตน II                  

32 01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องตน III                  

33 01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV                  

34 01358101 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน I                  

35 01358102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน II                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

36 01358103 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน III                  

37 01358104 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน IV                  

38 01362101 ภาษาจีน I                  

39 01362102 ภาษาจีน II                  

40 01362201 ภาษาจีน III                  

41 01362202 ภาษาจีน IV                  

42 01362301 ภาษาจีน V                  

43 01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I                  

44 01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II                  

45 01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III                  

46 01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV                  

47 01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหลี                  

48 01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I                  

49 01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II                  

50 01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III                  

51 01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV                  

52 01399105                  

53 01399106                  

54 02724011                  
55 03754221 

การอานภาษาเวียดนาม 
การฟง-พูดภาษาเวียดนาม 
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 
การออกเสียงภาษาอ ังกฤษข ั้นพื้นฐาน                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

56 03754231 การอานภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวัน                  

57 03754241 โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ                  

58 03754251 การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ                  
59 03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                  
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3.3  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 
 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู                  

2 01418101 การใชงานคอมพิวเตอร                   

3 01418104 รูทันไอที                  

4 01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล                  

5 01999023 ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทลั                  

6 03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพวิเตอรที่จาํเปน                  

7 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การคนควา                  
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4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 

4.1 วิชาศาสตรแหงแผนดิน 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน                  

 

4.2  รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พฒันาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01001317 ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร                  

2 01009102 มนุษยและทรัพยากรธรรมชาต ิ                  

3 01015202 เกษตรวิถีไทย                  

4 01301101 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม                  
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ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

5 01350104 ศิลปะการอานคน                  
6 01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค                   
7 01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน                  

8 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน                  

9 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย                  
10 01999013 พลเมืองดิจิทัล                  
11 01999031 มรดกอารยธรรมโลก                  
12 01999032 ไทยศึกษา                  

13 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ                  
14 01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ                  

15 01999141 มนุษยกับสังคม                  
16 02717112 การเมืองไทยรวมสมัย                  
17 02999042 การพัฒนานิสิต                  

18 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย                  

19 02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน                   
20 03751111  มนุษยกบัสิ่งแวดลอม                  

21 03751112 สังคมและการเมือง                  
22 04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน                  
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5. กลุมสาระสุนทรียศาสตร 
 
 

ลําดับที่ / รหัส / ชื่อวิชา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักและ

สํานึกในความ

เปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลก

ทัศนกวางไกล เขาใจ

และเห็นคุณคาของ

ตนเอง และผูอื่น 

สังคมศิลปวฒันธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 
6. มีจิตอาสา

และสํานึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มี

คุณคาของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาใน

การสื่อสารได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

Active Citizen Active Citizen Learner Person 
Learner 

Person 

Innovative 

Co-creator 

Active 

Citizen  

   Innovative 

Co-creator 

   Innovative 

 Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

1 01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม                  

2 01240011 การออกแบบในชวีิตประจําวัน                  

3 01244101 การออกแบบเพือ่ความเปนอยูที่ดี                        

4 01255101 มนุษยกับทะเล                  

5 01308101   การทองเที่ยวทางธรรมชาตอิยางยั่งยนื                  

6 01350102   เลาเร่ืองดวยภาพ                  
7 01387102 ปรัชญาสําหรับชวีิตยุคใหม                  

8 01401201 พืชเพื่อการสรางคุณคาชีวิต                  

9 01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล                  

10 01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ                  

11 01999034 ศิลปวิจักษณ                  

12 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต                  

13 02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร                  

14 02728102   สารสีในงานศิลปะ                  
15 02999037 ศิลปะแหงสุนทรียศาสตรเพื่อความสุข                  

16 03600012 เทคโนโลยีสีเขียว                  

17 03654111   สุนทรียศาสตรทางการกีฬา                   
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การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. วัตถุประสงคการทวนสอบ  

เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถสรางผลลัพธใหเกิดกับนสิิต  

ดวยกิจกรรมและสื่อการสอน โดยมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสม สอดคลองกับเคาโครงรายวิชาและ 

แผนการจัดการเรียนรูที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุในตาราง KSA  ในแบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม  

(วช.มก. 1-1) หรือ แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา (วช.มก. 1-2) และ มคอ. 3  
 

2. เปาหมาย 

  ในแตละปการศึกษาจะตองดําเนินการทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน โดยกําหนด

เปาหมายของการทวนสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไปใน ทุกกลุมสาระ ครอบคลุมทุกวิทยาเขต ทุกภาคการศึกษา  

โดยพิจารณาจากกลยุทธการสอน วิธีวัดผลประเมินผล และการประเมินผลลัพธการเรียนรู 
 

3. วิธีการทวนสอบ 

 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดกําหนดวิธีการทวนสอบ ดังนี้ 

         3.1 ทวนสอบผลลัพธการเรียนรู   โดยใชแบบประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิต  รายงานผลการประเมิน 

              การเรียนการสอน โดยนิสิต (ขอมูลจากระบบประเมินการเรียนการสอน) 

         3.2 ทวนสอบเครื่องมือที่อาจารยใชในการประเมินนิสิต เชน  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินโครงงาน ฯลฯ         

              เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือท่ีอาจารยใชประเมินนั้นเปนการประเมินตามสภาพจริง  

              (Authentic  assessment) 

         3.3 พิจารณาความสอดคลองของตาม มคอ. 3/ มคอ. 5 ในประเด็นกลยุทธการสอน การวัดผลประเมินผล  

              เครื่องมือการประเมิน และการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน          

         3.4 การสัมภาษณอาจารยหรือนิสิต 

         3.5 การเขารวมสังเกตการณในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต  (ถาม)ี    

         3.6 นําผลการทวนสอบไปรายงานใน มคอ. 5/ มคอ. 6 และจัดทําแผนปรับปรุง มคอ. 3/ มคอ. 4  

              ในภาคการศึกษาถัดไป 
 

4. แนวปฏิบัติ 

        4.1 แตงตั้งคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

        4.2 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดําเนินการคัดเลือกรายวิชา   

        4.3 แจงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     

        4.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมขอมูลในการทวนสอบ เชน มคอ. 3/ มคอ. 4/ มคอ. 5/ มคอ. 6  

             เครื่องมือการประเมินผูเรียน เอกสารคําสอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรู และขอสอบ เปนตน  
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        4.5 จัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

             ทางการเรียนของนิสิต   

4.6 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์     

4.7 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสรุปผลการทวนสอบเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

              หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

4.8  คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พิจารณาผลลัพธการเรียนรูในภาพรวมของการจัดการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  คณะกรรมการบริหาร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตเสนอรองอธิการบดี 

ฝายวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย และสงแจงคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต 

เพื่อแจงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาตอไป  

        4.9  จัดประชุมสัมมนารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติม  

       4.10  อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.3/ มคอ. 4 เพื่อใชในภาคเรียนตอไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิต 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิต 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1. กลุมสาระอยูดีมีสุข (Wellness)  

   ไมนอยกวา.....หนวยกิต 

 xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา  

             (Physical Education Activity)  1 ( - - ) 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระอยูดีมีสุข” 

1. กลุมสาระอยูดีมีสุข (Wellness)  

   ไมนอยกวา...หนวยกิต 

 xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา  

             (Physical Education Activity)  1 ( - - ) 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระอยูดีมีสุข” 

2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   

   (Entrepreneurship) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

2. กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   

   (Entrepreneurship) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and 

Communication) 13  หนวยกิต 

      - วิชาภาษาไทย                        3 ( - - ) 

      - วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    9 ( - - ) 

      - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร      1 ( - - )  

3. กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and 

Communication) ไมนอยกวา...หนวยกิต 

      - วิชาภาษาไทย                        3 ( - - ) 

      - วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    9 ( - - ) 

      - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  ไมนอยกวา… ( - - )  

4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

(Thai Citizen and Global Citizen)  

ไมนอยกวา... หนวยกิต 

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2 (2-0-4) 

                (Knowledge of the Land)  

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก”  

4. กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

(Thai Citizen and Global Citizen)  

ไมนอยกวา... หนวยกิต 

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2 (2-0-4) 

               (Knowledge of the Land)  

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก”  

5. กลุมสาระสุนทรียศาสตร (Aesthetics)        

       ไมนอยกวา....หนวยกิต  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” 

5.   กลุมสาระสุนทรียศาสตร (Aesthetics)        

     ไมนอยกวา....หนวยกิต  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” 

หมายเหตุ   นิสิตระดับปริญญาตรี จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปครบทุกกลุมสาระ จํานวน 5 กลุมสาระ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2564 
 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

กลุมสาระอยูดีมีสุข 
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระอยูดีมีสุข” 

กลุมสาระอยูดีมีสุข 
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา.....หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระอยูดีมีสุข” 

- เปลีย่นเงื่อนไขจํานวน 

หนวยกิตของกลุมสาระ 

กิจกรรมพลศึกษา  จํานวน 1 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

กิจกรรมพลศึกษา  จํานวน 1 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

 

01175111 กรีฑาลู-ลาน เพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175111 กรีฑาลู-ลาน เพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175115 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงปน  1(0-2-1) 01175115 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงปน  1(0-2-1)  

01175117 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงธน ู 1(0-2-1) 01175117 ฝกสมาธิดวยกจิกรรมยิงธน ู 1(0-2-1)  

01175118 แชรบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 01175118 แชรบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)  

01175119 เปตองเพื่อสขุภาพ  

 

1(0-2-1) 01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175123 วอลเลยบอลเพื่อสขุภาพ  1(0-2-1) 01175123 วอลเลยบอลเพื่อสขุภาพ  1(0-2-1)  

01175124 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175124 แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175125 ซอฟทบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175125 ซอฟทบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175126 ตะกรอเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175126 ตะกรอเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175131 วายน้าํเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175131 วายน้าํเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175133 กระโดดน้ํา  1(0-2-1) 01175133 กระโดดน้ํา  1(0-2-1)  

01175134 โปโลน้ํา  1(0-2-1) 01175134 โปโลน้ํา  1(0-2-1)  

01175141 การเตนแอโรบิกเพือ่สุขภาพ  1(0-2-1) 01175141 การเตนแอโรบิกเพือ่สุขภาพ  1(0-2-1)  

01175142 การเตนรําพื้นเมืองตาม

วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสุขภาพ 

1(0-2-1) 01175142 การเตนรําพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)  

01175143 การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175143 การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175144 รําไทยเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175144 รําไทยเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175151 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยดาบไทย  

1(0-2-1) 01175151 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยดาบไทย  

1(0-2-1)  

01175152 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยดาบสากล  

1(0-2-1) 01175152 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยดาบสากล  

1(0-2-1)  
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01175153 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยมวยไทย  

1(0-2-1) 01175153 ศิลปะการปองกนัตวัและการตอสู

ดวยมวยไทย  

1(0-2-1)  

01175154 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยมวยสากล  

1(0-2-1) 01175154 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยมวยสากล  

1(0-2-1)  

01175155 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยยโูด  

1(0-2-1) 01175155 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยยโูด  

1(0-2-1)  

01175156 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยไอคิโด  

1(0-2-1) 01175156 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยไอคิโด  

1(0-2-1)  

01175157 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยกระบี่กระบอง 

1(0-2-1) 01175157 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยกระบี่กระบอง 

1(0-2-1)  

01175159 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยคาราเต  

1(0-2-1) 01175159 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยคาราเต  

1(0-2-1)  

01175161 ฝกสมองดวยการเลนบริดจ  1(0-2-1) 01175161 ฝกสมองดวยการเลนบริดจ  1(0-2-1)  

01175162 โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175162 โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175163 กอลฟเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175163 กอลฟเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175164 จักรยานเพือ่สุขภาพ  1(0-2-1) 01175164 จักรยานเพือ่สุขภาพ  1(0-2-1)  

01175165 การฝกดวยน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175165 การฝกดวยน้ําหนกัเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175166 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยเทควันโด  

1(0-2-1) 01175166 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสู

ดวยเทควันโด  

1(0-2-1)  

01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)  

01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สุขภาพแบบองครวม 

2(1-2-3) 01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สุขภาพแบบองครวม 

2(1-2-3)  

03768111 เปตอง  1(0-2-1)    - ปดรายวิชา 

03768112 การฝกโดยการใชน้ําหนัก  1(0-2-1)    - ปดรายวิชา 

03768121 บาสเกตบอล  1(0-2-1)    - ปดรายวิชา 

03768141 นาฏศิลปและลีลาศ  1(0-2-1)    - ปดรายวิชา 

03768151 กระบี่กระบอง 1(0-2-1)    - ปดรายวิชา 

   04355185 จานรอนเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) - เปดรายวิชาใหม 

04837111 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3) 04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ด ี 2(1-2-3)  

รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระอยูดมีีสุข   

อาจเลือกจากกลุมพลศึกษาหรือเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้

รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระอยูดมีีสุข   

อาจเลือกจากกลุมพลศึกษาหรือเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 

01101102 เศรษฐศาสตรแนวพุทธเพื่อความ

เปนอยูที่ด ี

3(3-0-6)    - ปดรายวิชา 

01173151 เอดสศึกษา 2(2-0-4) 01173151 เอดสศึกษา 2(2-0-4)  

   01174123 คายพักแรมนันทนาการ  2(1-2-4) - เปดรายวิชาใหม 

01174231 นันทนาการเบื้องตน 2(2-0-4) 01174231 นันทนาการเบื้องตน 2(2-0-4)  

01176141 การวางแผนเพือ่อาชพีสําหรับ 

คนรุนใหม 

2(2-0-4) 01176141 การวางแผนชวีิตและอาชีพสําหรับ

คนรุนใหม 

2(2-0-4)  

   01350103 ชีวิตยืดหยุนได 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 
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01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น 3(3-0-6) 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น 3(3-0-6)  

01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

พุทธศาสนา 

3(3-0-6) 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

พุทธศาสนา 

3(3-0-6)  

   01390103 การทองเที่ยวเพื่อความผาสุก 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

01402101 การรูเทาทันผลิตภัณฑเสริมความงาม 3(3-0-6) 01402101 การรูเทาทันผลิตภัณฑเสริมความงาม 3(3-0-6)  

   01416101 พันธุศาสตรในสื่อ 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

   01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) - ปรับปรุงยายมาจากกลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)  

01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมยัใหม 3(3-0-6) 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมยัใหม 3(3-0-6)  

01459102 จิตวิทยากับความหลากหลาย 

ของมนุษย 

3(3-0-6) 01459102 จิตวิทยากับความหลากหลาย 

ของมนุษย 

3(3-0-6)  

01999011 อาหารเพื่อมนษุยชาติ 3(3-0-6) 01999011 อาหารเพือ่มนษุยชาติ 3(3-0-6)  

01999012 สุขภาพเพือ่ชีวิต 3(3-0-6) 01999012 สุขภาพเพือ่ชีวิต 3(3-0-6)  

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)  

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต 3(3-0-6) 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต 3(3-0-6)  

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและ 

สุขภาวะ 

3(3-0-6) 01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและ 

สุขภาวะ 

3(3-0-6)  

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลกัผาน

สุขภาพหนึ่งเดียว 

2(2-0-4) 01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลกัผาน

สุขภาพหนึ่งเดียว 

2(2-0-4)  

01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต  3(3-0-6) 01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต  3(3-0-6)  

02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี  3(3-0-6)  

   02032304 เกษตรเพื่อโลกสีเขียว 2(2-0-4) - เปดรายวิชาใหม 

   02717011 ตนและการพัฒนาตน  3(3-0-6) - ปรับปรุงยายมาจากกลุม 

สาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)  

02727101 พืชเพื่อชีวิตที่ดีกวา 3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 

02727104 สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 02727104 สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 3(3-0-6)  

   02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6)  - เปดรายวิชาใหม 

02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6)  

02999044 เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6)  

02999045 การเพิ่มคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน

ชนบท 

3(3-0-6) 02999045 การเพิ่มคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน 3(3-0-6)  

   03521101 ทะเลกับชีวิต 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

03654112 สมุนไพรไทยใหคุณ 3(3-0-6) 03654112 สมุนไพรไทยใหคุณ 3(3-0-6)  

03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชวีิตสมัยใหม 3(3-0-6) 03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชวีิตสมัยใหม 3(3-0-6)  

   03654114 โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชวีิต

ยุคใหม 

3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

สําหรับการบรกิารชุมชน 

1(1-0-2)     

04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6)  

   04355181 กิจกรรมยามวางเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 
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กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา … หนวยกิต จากรายวชิาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” 

- เปลีย่นเงื่อนไขจํานวน 

หนวยกิตของกลุมสาระ 

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  3(3-0-6) 01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  3(3-0-6)  

01101101 เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแส 

โลกาภิวัตน 

3(3-0-6) 01101101 เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแส 

โลกาภิวัตน 

3(3-0-6)  

01131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 01131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)  

01132101 ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 

01177141 การแสวงหาความรู 3(3-0-6) 01177141 การแสวงหาความรู 3(3-0-6)  

01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม  3(3-0-6) 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม  3(3-0-6)  

01242001 การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑ

แนวสรางสรรค 

3(2-2-5) 01242001 การออกแบบและธุรกจิผลิตภัณฑ

แนวสรางสรรค 

3(2-2-5)  

   01387105 พุทธจริยศาสตรในการดําเนินธุรกิจ 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

   01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่การ

เปนผูประกอบการสมัยใหม 

 - เปดรายวิชาใหม 

01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ผูประกอบการ 

3(3-0-6) 01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ผูประกอบการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6)  

   01453103 กฎหมายสําหรับผูประกอบการใหม 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนิน 

ชีวิตที่ดี  

3(3-0-6) 01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนิน 

ชีวิตที่ดี  

3(3-0-6)  

01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการ

คุณคา 

3(3-0-6) 01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการ

คุณคา 

3(3-0-6)  

   01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ

ความยั่งยืน 

3(2-3-6) - เปดรายวิชาใหม 

02714101 การคิดเชิงวิพากษและสรางสรรค 3(3-0-6) 02714101 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)  

02717011 ตนและการพัฒนาตน  3(3-0-6)    - ปรับปรุงยายไปกลุมสาระ 

อยูดีมีสุข 

02721121 การจัดการธุรกิจเพือ่สังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 02721121 การจัดการธุรกิจเพือ่สังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6)  

03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและ

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ 

3(3-0-6) 03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและ

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ 

3(3-0-6)  

03757123 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 03757123 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6)  
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กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร” 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา …… หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร” 

- เปลีย่นเงื่อนไขจํานวน 

หนวยกิตของกลุมสาระ 

ภาษาไทย  จํานวน 3 หนวยกิต   ภาษาไทย  จํานวน 3 หนวยกิต    
01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน  3(3-0-6) 01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน  3(3-0-6)  

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ  3(3-0-6) 01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ  3(3-0-6)  

01361103 การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ  3(3-0-6) 01361103 การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ  3(3-0-6)  

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  

01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

02701011 การใชภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

3(3-0-6) 02701011 การใชภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

3(3-0-6)  

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  จํานวน 9 หนวยกิต   ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  จํานวน 9 หนวยกิต    

   01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I           3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

   01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II  3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

   01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III  3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

01354311 ภาษาเขมร I  3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชาศึกษาทั่วไป 

01354312 ภาษาเขมร II  3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชาศึกษาทั่วไป 

01354411 ภาษาเขมร III  3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชาศึกษาทั่วไป 

01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3(3-0-6)  

01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการ

ทํางาน 

3(3-0-6) 01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการ

ทํางาน 

3(3-0-6)  

01355114 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียม

แพทย I 

3(3-0-6) 01355104 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียม

แพทย I 

3(3-0-6)  

01355115 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียม

แพทย II 

3(3-0-6) 01355105 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียม

แพทย II 

3(3-0-6)  

01355106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

การแพทย 

3(3-0-6) 

 

01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง 

การแพทย 

3(3-0-6) 

 

 

01355107 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

ที่จําเปน 

3(3-0-6)  

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจาก

เพลง 

3(3-0-6) 01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจาก

เพลง 

3(3-0-6)  

01355109 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ

เบื้องตน 

3(3-0-6) 01355109 ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ

ที่จําเปน 

3(3-0-6)  

01355119 การอานภาษาอังกฤษเบือ้งตน 3(3-0-6) 01355119 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

ที่จําเปน 

3(3-0-6)  

01355121 คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 01355121 คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

01355201 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ

อยางมีวจิารณญาณ 

3(3-0-6) 01355201 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ

อยางมีวจิารณญาณ 

3(3-0-6)  

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  
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01355204 การนําเสนอโครงงานเปน

ภาษาอังกฤษ 

01355204 การนําเสนอโครงงานเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

01355205 การอานภาษาอังกฤษดาน

สื่อสารมวลชน 

01355205 การอานภาษาอังกฤษดาน

สื่อสารมวลชน 

 

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ  01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ   

01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ  01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ   

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ผานเกม 

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ผานเกม 

 

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในงานอาชีพ 

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในงานอาชีพ 

 

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน   

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร 

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร 

 

01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I    01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I     

01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II   01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II    

01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III   01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III    

01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV   01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV    

01357111 ภาษาเยอรมันเบื้องตน I  01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องตน I   

01357112 ภาษาเยอรมันเบื้องตน II  01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องตน II   

01357113 ภาษาเยอรมันเบื้องตน III  01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องตน III   

01357114 ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV  01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV   

01358101 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน I   01358101 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน I    

01358102 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน II  01358102 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน II   

01358103 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน III 01358103 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน III  

01358104 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน IV 01358104 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน IV  

01362101 ภาษาจีน I  01362101 ภาษาจีน I   

01362102 ภาษาจีน II  01362102 ภาษาจีน II   

01362201 ภาษาจีน III  01362201 ภาษาจีน III   

01362202 ภาษาจีน IV  01362202 ภาษาจีน IV   

01362301 ภาษาจีน V  01362301 ภาษาจีน V   

01367311 ภาษาพมา I    - ปดรายวิชา 

01367312 ภาษาพมา II    - ปดรายวิชา 

01367411 ภาษาพมา III    - ปดรายวิชา 

01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I   01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I    

01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II  01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II   

01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III  01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III   

01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV  01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV   

01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหล ี  01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหล ี

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) 
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)  

01398101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I      - ปดรายวิชา 

01398102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II     - ปดรายวิชา 

01398103 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III     - ปดรายวิชา 

01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV     - ปดรายวิชา 

01398105 การอานภาษามลาย ู

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) 
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)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)     - ปดรายวิชา 
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01398106 การฟง-พูดภาษามลาย ู 3(3-0-6)    - ปดรายวิชา 

01399101 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร I  3(3-0-6) 01399101 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร I  3(3-0-6)  

01399102 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร II 3(3-0-6) 01399102 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร II 3(3-0-6)  

01399103 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร III 3(3-0-6) 01399103 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร III 3(3-0-6)  

01399104 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร IV 3(3-0-6) 01399104 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร IV 3(3-0-6)  

01399105 การอานภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 01399105 การอานภาษาเวียดนาม 3(3-0-6)  

01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม  3(3-0-6)  

02724011 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 02724011 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

03754111 ภาษาอังกฤษ I  3(3-0-6)    - ปดรายวิชา 

03754112 ภาษาอังกฤษ II 3(3-0-6)    - ปดรายวิชา 

03754113 ภาษาอังกฤษ III 3(3-0-6)    - ปดรายวิชา 

03754221 การออกเส ียงภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  3(3-0-6) 03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)  

03754231 การอานภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจาํวัน 

3(3-0-6) 03754231 การอานภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจาํวัน 

3(3-0-6)  

03754241 โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 03754241 โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

03754251 การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 03754251 การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  3(3-0-6)  03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี  3(3-0-6)  

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  จาํนวน X หนวยกิต   

เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  จาํนวนไมนอยกวา.......หนวยกิต   

เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้

 

01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 1(1-0-2) 01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู 1(1-0-2)  

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร  1(0-2-1) 01418101 การใชงานคอมพิวเตอร  1(0-2-1)  

01418104 รูทันไอท ี  2(2-0-4) 01418104 รูทันไอท ี  2(2-0-4)  

   01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) - เปดรายวิชาใหม 

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหมใน

ชีวิตประจําวัน 

3(2-2-5)    - ปรับปรุงยายไปกลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

01999023 ทักษะจาํเปนทางคอมพิวเตอร 1(0-2-4)

  

01999023   ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

  ดิจิทัล 

2(1-2-4)

  

 

02729102 การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิต 

ประจําวัน 

3(2-2-5)     

03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพวิเตอร

ที่จําเปน   

1(0-3-2) 03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพวิเตอร

ที่จําเปน   

1(0-3-2)  

03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควา 1(1-0-2) 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควา 1(1-0-2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 144 



  

   

 

 
รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก” 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา …… หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก” 

- เปลีย่นเงื่อนไขจํานวน 

หนวยกิตของกลุมสาระ 

วิชาศาสตรแหงแผนดิน  จาํนวน 2 หนวยกิต วิชาศาสตรแหงแผนดิน  จาํนวน 2 หนวยกิต  

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4)  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4)  

รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   รายวิชาอื่น ๆ ในกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้ โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี ้  

01001317 พระมหากษัตรยิและผูนาํประเทศ

กับการพัฒนาภาคการเกษตร 

3(3-0-6) 01001317 ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6)  

   01009102 มนุษยและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) - ปรับปรุงยายมาจากกลุม

สาระสุนทรียศาสตร 

01015202 เกษตรวิถีไทย  3(3-0-6) 01015202 เกษตรวิถีไทย  3(3-0-6)  

01174122 การเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการ

เดินทางในตางประเทศแบบประหยัด 

3(2-1-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 

01301101 การอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) 01301101 การอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6)  

01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน  3(3-0-6)     

   01350104 ศิลปะการอานคน  - เปดรายวิชาใหม 

01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศ

อาเซียน 

3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 

01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  3(3-0-6) 01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  3(3-0-6)  

01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4)    - ปรับปรุงยายไปกลุมสาระ

อยูดีมีสุข 

   01453101  สิทธิขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  

01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย 3(3-0-6)  

   01999013 พลเมืองดิจิทัล 3(2-2-5) - ปรับปรุงยายมาจากกลุม

สาระภาษากับการสื่อสาร 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก  3(3-0-6) 01999031 มรดกอารยธรรมโลก  3(3-0-6)  

01999032 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 01999032 ไทยศึกษา  3(3-0-6)  

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาต ิ 3(3-0-6) 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาต ิ 3(3-0-6)  

01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ  3(3-0-6) 01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ  3(3-0-6)  

01999141 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 01999141 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6)  

   02717112 การเมืองไทยรวมสมัย 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

02999042 การพัฒนานิสิต  3(2-3-6) 02999042 การพัฒนานิสิต  3(2-3-6)  

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิต

มหาวิทยาลัย 

1(1-0-2) 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิต

มหาวิทยาลัย 

1(1-0-2)  

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน  3(3-0-6) 02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน  3(3-0-6)  

03751112 สังคมและการเมือง  3(3-0-6) 03751112 สังคมและการเมือง  3(3-0-6)  

   03751111  มนุษยกบัสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) -
 
ปรับปรุงยายมาจากกลุม

สาระสุนทรียศาสตร
 

04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 145 



  

   

 

 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร กลุมสาระสุนทรียศาสตร  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระสุนทรยีศาสตร” 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา …… หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป “กลุมสาระสุนทรยีศาสตร” 

 

01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) 01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4)  

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)    - ปรับปรุงยายไปกลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

01244101 การออกแบบเพื่อความเปนอยูที่ดี 3(3-0-6) 01244101 การออกแบบเพื่อความเปนอยูที่ดี 3(3-0-6)  

01255101 มนุษยกับทะเล  3(3-0-6) 01255101 มนุษยกับทะเล 3(3-0-6)  

   01308101 การทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยนื 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต 3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 
01350102 เลาเรื่องดวยภาพ 3(3-0-6) 01350102 เลาเรื่องดวยภาพ 3(3-0-6)  

01387102 ปรัชญาสําหรับโลกยุคใหม 3(3-0-6) 01387102 ปรัชญาสําหรับชีวิตยุคใหม 3(3-0-6)  

01401201 พืช มนุษย และสิ่งแวดลอม 

(รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

พ.ศ. 2555) 

3(3-0-6) 01401201 พืชเพื่อการสรางคุณคาชีวิต 3(3-0-6)  

01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล 3(2-2-5) 01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล 3(2-2-5)  

01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)  

01999034 ศิลปวิจักษณ  3(3-0-6) 01999034 ศิลปวิจักษณ  3(3-0-6)  

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6) 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)  

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  3(3-0-6)  

   02728102 สารสีในงานศิลปะ 3(3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

02727102 พืชและมนุษย 3(3-0-6)    - ปรับเปนวิชาเลือกเสรี 

02999037 ศิลปะแหงสุนทรียศาสตรเพื่อความสุข 3(3-0-6) 02999037 ศิลปะแหงสุนทรียศาสตรเพื่อความสุข 3(3-0-6)  

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว  3(3-0-6) 03600012 เทคโนโลยีสีเขียว  3(3-0-6)  

   03654111 สุนทรียศาสตรทางการกีฬา  3 (3-0-6) - เปดรายวิชาใหม 

03751111 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)    - ปรับปรุงยายไปกลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

       

หมายเหต ุ  นิสิตระดับปรญิญาตรี จะตองเรยีนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต และครบทุกกลุมสาระ  

               จํานวน 5 กลุมสาระ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน 

กลุมสาระ ………………......................................…………………………. 
  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัส/ชื่อรายวิชา 
ภาษาไทย 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม ไทยและ

สังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมี
ประสิทธภิาพ 

Active Citizen Active Citizen Learner Person Learner Person 
Innovative 

Co-creator 
Active Citizen 

Innovative 

Co-creator 
Innovative 

Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

                  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1  แสดงออกถึงการมจีิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
    1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
    1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใหเกิดประโยชน 

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

  2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ 

         ประวัติศาสตรของไทย 

    2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวถิีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  

          เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 

    3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่คุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

 4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได  

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

  5.1  ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

    5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
 6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรอืรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น 
         และสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

   6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

 7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

 7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเหมาะสม 

8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพ 

  8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธภิาพและสรางสรรค 

  8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชา ...................   คณะ................... วิทยาเขต...................  

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา        xxxxxxxx          x(x-x-x) 

ชื่อวิชาภาษาไทย       .....................................  

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       .....................................  

2.  รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  ( )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ .....(ระบุชื่อกลุมสาระ).................................. 

  (    )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................  สาขาวิชา............................  

   (  ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   (  ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลกัสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.  วิชาที่ตองเรียนมากอน รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี)  

4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี) 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา   วันที่ ..........  เดือน ...................  พ.ศ. ..........  

6.  วัตถุประสงคในการขอเปดรายวิชาใหม 
6.1 ความสําคัญของการขอเปดรายวิชา 
        (เขียนอธิบายความสําคัญของรายวิชา) 
  

6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
         (เขียนอธิบายผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนิสิต วาเมื่อนิสิต/บัณฑิตเรียนรายวิชานี้แลวจะทําใหมีทักษะ มีความรู 
ความสามารถในเรื่องที่เรียนระดับไหน/อยางไร โดยจําแนกเปนขอยอย) 
 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

.......................ภาษาไทย………………….......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

.......................ภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

วช.มก. 1-1 

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 149 



  

   

 

 

8.  อาจารยผูสอน  

ชือ่-นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ

(สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ) 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

1. นาย/นาง/นางสาว ................... 

     

(ศาสตราจารย/ 

รองศาสตราจารย/ 

ผูชวยศาสตราจารย/อาจารย) 

(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ) 

ระบุคุณวุฒิปริญญาตร ี

ระบุคุณวุฒิปริญญาโท 

ระบุคุณวุฒิปริญญาเอก 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

(หากจบจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศให

ระบุชื่อประเทศที่จบการศึกษาดวย) 

2. ...    
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9.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 กลุมสาระ …….....…(ระบุชื่อกลุมสาระ)……….......................... 
  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัส/ชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนิน

ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ตระหนักและสํานึก

ในความเปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและ

เห็นคุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวติ เพื่อ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคม ไทยและสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาในการ

สื่อสารอยางมี

ประสิทธภิาพ 

Active Citizen Active Citizen Learner Person Learner Person 
Innovative 

Co-creator 
Active Citizen 

Innovative 

Co-creator 

Innovative 

Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

(ระบุรหัส และชื่อวิชา)                  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1  แสดงออกถึงการมจีิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

    1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

    1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใหเกิดประโยชน 

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

  2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ 

          ประวัติศาสตรของไทย 

    2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวถิีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  

          เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 

    3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่คุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพือ่พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

 4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได  

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

  5.1  ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

    5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

 6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรอืรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น 

         และสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

   6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

 7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

 7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเหมาะสม 

8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพ 

  8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธภิาพและสรางสรรค 

  8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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เคาโครงรายวิชา (Course Outline)   
 ตัวอยางวิชาที่มีทั้งชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบตัิการ (จํานวน 3 หนวยกิต) 

                                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
 1. หลักการของการรับรูจากระยะไกล       3 
 2. เครื่องวัดและยานสํารวจ        3 

                    ...          ... 
 7. การประยุกตขอมูลการรับรูจากระยะไกลในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร   6 
        รวม             30 
 
                    จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 1.  การวินิจฉัยและการวิเคราะหขอมูลภาพภาคสนาม     3 
 2.  การแปลภาพถายท่ีไดจากการรับรูจากระยะไกลระบบเชิงแสงทางดานการปาไม  6 

                      ...         ... 
 9.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโดยการรับรูจากระยะไกล     6 

        รวม                 45 
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10. ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลแยกตามหัวขอ 

 
 

 

สัปดาห หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/ปฏิบตัิการ) 
กิจกรรม 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นกับนิสติ 
รูปแบบการสอน สื่อประกอบ 

การสอน 
วิธีการประเมินผล 

การเรียนรู Knowledge Skill Attitude 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชา ...................   คณะ................... วิทยาเขต...................  

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา      xxxxxxxx                  x(x-x-x) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย     .....................................  

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ     .....................................  

2.  รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (  )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ...................................................................  
  (  )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................  สาขาวิชา............................  
   (  ) วิชาเฉพาะบังคับ 
   (  ) วิชาเฉพาะเลือก 
  (  )   หมวดวิชาเลือกเสร ี 
  (  )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  
3.  วิชาที่ตองเรียนมากอน รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี)  
4.  วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไมมีใหระบุวา ไมมี) 
5.  วันที่จัดทํารายวิชา   วันที่ ..........  เดือน ...................  พ.ศ. ..........  

6.  วัตถุประสงคในการปรับปรุงรายวิชา 
6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 
      (เขียนอธิบายถึงความสําคัญของรายวิชาที่ขอปรับปรุงนี้ มีเนื้อหาที่มีความสําคัญอยางไรตอหลักสูตร  
มีความจําเปนตอนิสิต/บัณฑิตในหลักสูตรอยางไร และความจําเปนที่ตองปรับปรุงรายวิชา)  
6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
       (เขียนอธิบายผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต วาเมื่อนิสิต/บัณฑิตเรียนรายวิชานี้แลวจะทําใหมีทักษะ มีความรู 
ความสามารถในเรื่องที่เรียนระดับไหน/อยางไร โดยจําแนกเปนขอยอย) 
 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย                             x(x-x-x) 
              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    xxxxxxxx   (หากไมมีใหระบวุา ไมมี) 
วชิาที่ตองเรียนพรอมกัน  xxxxxxxx   (หากไมมีใหระบวุา ไมมี) 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

........ภาษาไทย............................................................ 
………………………………………………………………………………….. 

.......ภาษาอังกฤษ........................................................ 
………………………………………………………………………………….. 
 

xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย                            x(x-x-x) 
              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    xxxxxxxx   (หากไมมีใหระบวุา ไมมี) 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  xxxxxxxx   (หากไมมีใหระบวุา ไมมี) 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
                     ไมเปลี่ยนแปลง 
(กรณีไมมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ใหระบุคําวา ไมเปลี่ยนแปลงแทน)  
 

          ไมม ี
 

(กรณีไมมีการปรับปรุง
ชื่อวิชา ใหระบุคําวา  
ไมมีแทน)  

 

 
 

 

วช.มก. 1-2 
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8.  อาจารยผูสอน  

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ

(สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ) 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

1. นาย/นาง/นางสาว ................... 

     

(ศาสตราจารย/ 

รองศาสตราจารย/ 

ผูชวยศาสตราจารย/อาจารย) 

(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ) 

ระบุคุณวุฒิปริญญาตร ี(สาขาวิชา) 

ระบุคุณวุฒิปริญญาโท (สาขาวิชา) 

ระบุคุณวุฒิปริญญาเอก (สาขาวิชา) 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

...ระบุชื่อสถาบัน..., 25xx 

(หากจบจากสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศใหระบุชื่อประเทศที่จบ

การศึกษาดวย) 

2. ...    
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9.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 กลุมสาระ …….....…(ระบุชื่อกลุมสาระ)……….......................... 
  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัส/ชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนิน

ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ตระหนักและสํานึก

ในความเปนไทย 

3. มีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและ

เห็นคุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการ

แสวงหาความรู

ตลอดชีวติ เพื่อ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีทักษะการคิด

แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ เปน

พลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคม ไทยและสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8. ใชภาษาในการ

สื่อสารอยางมี

ประสิทธภิาพ 

Active Citizen Active Citizen Learner Person Learner Person 
Innovative 

Co-creator 
Active Citizen 

Innovative 

Co-creator 

Innovative 

Co-creator 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 

(ระบุรหัส และชื่อวิชา)                  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1  แสดงออกถึงการมจีิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

    1.2  จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

    1.3  เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใหเกิดประโยชน 

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

  2.1  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ 

          ประวัติศาสตรของไทย 

    2.2  แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวถิีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     3.1  แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  

          เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ 

    3.2  เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่คุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพือ่พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 4.1  ดําเนินการแสวงหาความรูได  

 4.2  กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได  

5. มีทักษะการคิดแบบองครวม 

  5.1  ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ 

    5.2  เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค 

6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

 6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรอืรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น 

         และสังคม  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย   

   6.2  กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

 7.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

 7.2  รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเหมาะสม 

8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพ 

  8.1  สื่อสารไดอยางมีประสิทธภิาพและสรางสรรค 

  8.2   ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
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เคาโครงรายวิชา (Course Outline)   
 ตัวอยางวิชาที่มีทั้งชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบตัิการ (จํานวน 3 หนวยกิต) 

                                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
 1. หลักการของการรับรูจากระยะไกล       3 
 2. เครื่องวัดและยานสํารวจ        3 

                    ...          ... 
 7. การประยุกตขอมูลการรับรูจากระยะไกลในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร   6 
        รวม             30 
 
                    จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 1.  การวินิจฉัยและการวิเคราะหขอมูลภาพภาคสนาม     3 
 2.  การแปลภาพถายท่ีไดจากการรับรูจากระยะไกลระบบเชิงแสงทางดานการปาไม  6 

                      ...         ... 
 9.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโดยการรับรูจากระยะไกล     6 

        รวม                 45 
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10. ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลแยกตามหัวขอ 

 

สัปดาห หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/ปฏิบตัิการ) 
กิจกรรม 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นกับนิสติ 
รูปแบบการสอน สื่อประกอบ 

การสอน 
วิธีการประเมินผล 

การเรียนรู Knowledge Skill Attitude 
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ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติเปด/ปรับปรุง/ปด/ยกเลิก “รายวิชาศึกษาทั่วไป” 

  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

(ระดับภาควิชา/ระดับคณะ/วทิยาลัย) 

 

การขออนุมัติเปด/ปรับปรุง/ปด/ยกเลกิ  

“รายวิชาศึกษาทั่วไป” 

คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย 

 

คณบด/ี รองคณบดีฝายวชิาการ/การศึกษา 

วิทยาเขตอ่ืน 

คณะกรรมการการศกึษาวิทยาเขต  

 

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

 

รองอธิการบดีวทิยาเขต 

(เพื่อทราบและทักทวงได 

ภายใน 30 วัน  

ไปยังรองอธิการบดีฝายวชิาการ 

) 

(ระยะเวลาการดําเนินงานไมเกนิ 6 เดือน) 

(กรณเีห็นชอบและมีแกไข) รองอธกิารบดีฝายวิชาการ 
ฝายบรกิารวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 3 สาํนกับรหิารการศกึษา (15-30 วัน) 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

คณะกรรมการการศกึษา มก. 

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

คณบด ี

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

คณบด ี

 

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฝายบริการวชิาศกึษาท่ัวไป สํานักบริหารการศกึษา 

ที่มา :  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และการประชมุ 

         คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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ขั้นตอนการดําเนินงานการเสนอขออนุมัตินาํรายวชิาศกึษาทั่วไป ไปเปดสอนตางวทิยาเขต 

  

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

สําเนาแจงคณบดีตนสงักดัที่ขอยมืรายวชิา

เพื่อทราบ (สามารถทักทวงไดภายใน  

15 วัน หากเกนิระยะเวลาทีก่ําหนด 

ถือวาทราบโดยอัตโนมัติ) 

การนํารายวิชาศกึษาท่ัวไป ไปเปดสอนตางวทิยาเขต 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการวิชาการ

(ระดับภาควิชา/ระดับคณะ/วทิยาลัย) 

คณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย 

 

คณะกรรมการการศกึษา มก. 

 

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

คณบด ี

คณบด/ีรองคณบดฝีายวิชาการ/การศกึษา 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

คณบด ี

 

 

วิทยาเขตอ่ืน 

คณะกรรมการการศกึษาวิทยาเขต  

 

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  (ระยะเวลาการดาํเนินงานไมเกิน 4 เดือน) 

    ดําเนนิการใหแลวเสร็จกอนเปด 

     ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 30 วัน 

(กรณีเห็นชอบและมีแกไข) 

คณะเสนอเรื่องไปยงัรองอธิการบดีฝายวชิาการ 

 นําสงฝายบรกิารวิชาศกึษาทั่วไป ชัน้ 3 สํานกับรหิารการศกึษา 

สําเนาแจงคณะกรรมการการศึกษาวทิยาเขตและ

คณะกรรมการประจําวทิยาเขตเพื่อทราบ  

(สามารถทกัทวงไดภายใน 30 วัน) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

นําสงฝายบรกิารวิชาศกึษาทั่วไป ชั้น 3 สํานักบรหิารการศึกษา 

รองอธิการบดีวทิยาเขต 

(เพื่อทราบและทักทวงได 

ภายใน 30 วัน  

ไปยังรองอธกิารบดีฝายวชิาการ 

) 

ฝายบริการวชิาศกึษาท่ัวไป สํานักบริหารการศกึษา 

คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่มา :  การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการ

ประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 

(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดใหมีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบ  
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง  ๆ 
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
จึงออกประกาศไวดังนี้   

๑. ประกาศนี้ เรียกวา   “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต  มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  และใหใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหสามารถผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ  และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา   

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวย 
 ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ  ไดแก   
  ระดับที่  ๑  อนุปริญญา  (๓  ป)   
  ระดับที่  ๒  ปริญญาตรี   

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 164 



  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

  ระดับที่  ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ระดับที่  ๔  ปริญญาโท   
  ระดับที่  ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ระดับที่  ๖  ปริญญาเอก   
 ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง  ๆ  ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย  ๕  ดาน  คือ   
  (๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม   
  (๒) ดานความรู   
  (๓) ดานทักษะทางปญญา   
  (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
  (๕) ดานทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 สําหรับสาขา /สาขาวิชาที่ เนนทักษะทางปฏิบั ติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู   

ดานทักษะพิสัย 
 โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร

อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.๓ ชื่อปริญญา  จํานวนหนวยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา  และการเทียบโอน  ผลการเรียนรู  
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ของแตละระดับคุณวุฒิ  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับสากล 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา  โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กําหนด  และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา  บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ  ๔.๒ 

๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมีตัวบงชี้   
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย   
ทุก  ๆ  ๕  ป   

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกต้ังแตปการศึกษา  
๒๕๕๓  เปนตนไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ 
รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น   
โดยมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ   
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2561  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่  

7  สิงหาคม  2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐาน  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

้หนา   ๑๙
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 (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน  
สังคม  และประเทศ 

 (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม  และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ   

(3) มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

(4) มาตรฐานที่  ๔  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  

การสรางความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

้หนา   ๒๐
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(5) มาตรฐานที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 (๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน 

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ  
ที่หลากหลายของประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
สังคม  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 (๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้   

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๑
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