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หลักสตูรวิชาศกึษาทั่วไป 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
คณะ/ภาควิชา  : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  : หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ภาษาอังกฤษ   :   General Education Program  
 

2.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 32  หนวยกติ 
 

3.  รูปแบบของหลักสูตร 
  3.1 รูปแบบ 
         เปนหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
  3.2 ภาษาที่ใช 
        ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  3.3 การรับเขาศึกษา 
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี โดยผานการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
3.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

              เปนหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
4.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  4.1 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558  ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2554 
  4.2 กําหนดใชหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป   

4.3 คณะกรรมพฒันาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุม วันที่ 27 มกราคม 2558   
4.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคพจิารณากลั่นกรองในการประชุมครัง้ที่  2/2558 

วันที่  19 กุมภาพันธ  2558 
4.5 คณะอนุกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครัง้ที่ 2/2558 

วันที่ 22 เมษายน 2558 
       4.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 7/2558 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558   
 

5. อาจารยผูสอน 
  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

  1.1 ปรัชญาและความสาํคัญ  
    เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ
ความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี
 

  1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมุงพัฒนาและ

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยทั้งรางกาย อารมณ สงัคม และจิตใจ มีลกัษณะใฝเรียนรู  สูงาน 

รับผิดชอบตอสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม  มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอืน่ และสงัคม มี

จิตสํานึกความเปนไทย มีความเปนพลเมอืงไทยและพลโลกที่ดี  มีความรักและผูกพันกบัทองถิ่น  ตระหนักใน

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดูแลสุขภาวะ

ของตน การดําเนินชีวิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคทั่วไปไวใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี ้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพงึประสงค  มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองไทย

และพลโลก รวมทั้งมีความซาบซึ้งและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาต ิ

  2. มีความรอบรูอยางกวางขวางและเขาใจตนเอง ผูอื่น สงัคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทัง้เขาใจ

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และสงัคมไดอยางด ี

  3. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตและทักษะการคิดแบบองครวมเพื่อพฒันาตนอยางตอเนื่อง

ในการวางแผนชีวิต มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิง่แวดลอม และสงัคมในการดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  

  4. เปนบุคคลที่มีความสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธอันดีและความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อนรวมงานและคนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของในสังคมไดอยางด ี

  5. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรอบรูเทาทันในภัยตางๆ ที่เกิดจากบุคคล สงัคม และธรรมชาติ

สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู สามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สาร สามารถคิดวิเคราะห 

ตัดสินใจโดยใชขอมลูและแกปญหาไดอยางมเีหตผุลและมีความเขมแข็งทางจิตใจ 

     1.3 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

     1) เพื่อใหหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสามารถพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตคุณภาพ  

ตามเจตนารมณของหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

     2) เพื่อสรางเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค  

3) เพื่อการบูรณาการหลักสูตรใหมีความสมบรูณ สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาและความ 
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของความรูและเทคโนโลย ีรวมทั้งการเขาสูเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน  

     4) เพื่อใหสามารถจัดการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางม ี

ประสิทธิภาพและบรรลผุลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 

  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  
  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาค 
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห หากมีการจัด 
การศึกษาในภาค ฤดูรอน (Summer Session) จะตองมรีะยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
 
 

  1.2 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผานสือ่สิง่พิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสือ่แพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเปนสื่อหลกั (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
    อื่น ๆ (ระบุ) 
 

2. หลักสูตร  
    หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2558 ประกอบดวย 4 กลุมวิชา ไดแก  
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวชิาสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
 
    จํานวนหนวยกิตในแตละกลุมวิชาไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดและมหีนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไมนอยกวา  32  หนวยกิต 
  
    โครงสรางหลักสูตร 
  
 

หมวดวิชา/กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไมนอยกวา   9 
    กลุมวิชามนุษยศาสตร                       ,, 7 
    กลุมวิชาสังคมศาสตร                        ,, 6 
    กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    ,, 10 
    รวมทั้งหมด                               ไมนอยกวา 32 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3. รายวิชาในหลักสูตร  
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

  

   รายวิชาตามหลักสูตรกําหนดดวยรหัสวิชาโดยใชระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีความหมายดังนี ้
        เลขตัวแรก  แทนคณะ 
   เลขตัวที่ 2,3 แทนหมูวิชา 
        เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรอืชั้นป  

เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
        เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

1  2  3  4  5  6  7 
 

คณะ  หมูวิชา  ชั้นป  
ลักษณะ 

วิชา 
 

ลําดับกอนหลัง 
ของวิชา 

      รหสัตัวเลขตัวแรก ใชเลข 1 หมายถึง รายวิชาของคณะครุศาสตร 
      รหสัตัวเลขตัวแรก ใชเลข 2 หมายถึง รายวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
      รหสัตัวเลขตัวแรก ใชเลข 3 หมายถึง รายวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหสัตัวเลขตัวแรก ใชเลข 4 หมายถึง รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
รหสัตัวเลขตัวแรก ใชเลข 5,6 หมายถึง รายวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ตัวเลขแสดงหลงัชื่อรายวิชา หมายถึง จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) โดย 
         บรรยาย หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยาย        =  จาํนวนหนวยกิตบรรยาย 
         ปฏิบัติ หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ             =  จาํนวนหนวยกิตปฏิบัต ิ
         จํานวนหนวยกิต  3 = จํานวนช่ัวโมงทฤษฎี+จํานวนช่ัวโมงปฏิบัต+ิจํานวนช่ัวโมงศึกษา 
ดวยตนเอง 
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2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
  

.         จํานวนหนวยกิต รวม 32 หนวยกิต 
 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ลักษณะวิชา 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9  

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 

Development of Thai Language Skills 

3(3-0-6) บังคับ 

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
English for Daily Life Communication  

3(3-0-6) บังคับ 

2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ 
English for Situational Communication  

3(3-0-6) บังคับ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 7  

2000112 การรูสารสนเทศ  

Information Literacy 

2(2-0-4) บังคับ 

2000113 อุดมคติชีวิตและการพฒันาตน 

Ideal of Life and Self Development 

3(3-0-6) เลือก 

1 รายวิชา 
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 

Life Skills Development 

3(3-0-6) 

2000105 ชีวิตกับดนตรี  

Life and Music  

2(2-0-4)  

 

เลือก 1 รายวิชา 2000106 ชีวิตกับศิลปะ  

Life and Arts  

2(2-0-4) 

2000107 ชีวิตกับนาฏการ  

Life and Drama  

2(2-0-4) 
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หัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ลักษณะวิชา 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6  

2000131 ความเปนพลเมอืงและกฎหมายในชีวิตประจําวัน  
Citizenship and Laws for Daily Life 

3(3-0-6) 

 
บังคับ 

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย  

Global and Thai Ways of Living 

3(3-0-6) 
เลือก 

1 รายวิชา 2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม 

Life in Modern World 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10  

4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อชีวิตและสังคม 

Science and Technology for Life and Society 

3(3-0-6) บังคับ 

4000112 การคิดและการแกปญหา 

Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) บังคับ 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

Information Technology for Learning 

2(2-0-4) บังคับ 

4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 

Holistic Health Promotion 

2(2-0-4) 

เลือก 1 รายวิชา 
1001202 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 
2(2-0-4) 
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  3) คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   
2210101 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การพัฒนาทกัษะทางภาษาไทย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Development of Thai Language Skills 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลกัการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ในดาน
การใชคํา  การผูกประโยค  การใชสํานวนโวหาร  ระดับของภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจบั
ประเด็น การยอความ สรุปความ การตีความ การทําแผนภาพมโนทัศน การ
เขียนโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การเขียนขยายความ การวิเคราะห วิจารณ
และวิพากษ ศิลปะการนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Thai language: word usage, 
sentence structure, idioms, formal and informal language. Critical 
reading and listening, main idea identification, summarization, 
synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing, paragraph 
writing, passage expansion writing, analyzing, criticism, presentation 
techniques. 

 

 
 
รหัสวิชา   
2310105 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Daily Life Communication   

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพฒันาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง 

พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงเขาใจวัฒนธรรมในการใชภาษาของบุคคลจากวัฒนธรรม

ตางๆได 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in terms 
of listening, speaking, reading, writing, as well as grammar for 
purposive communication in daily life. Understanding languages 
used by natives of multiple cultures. 
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รหัสวิชา   
2310106 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : English for Situational Communication   

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทกัษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง 

พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณใน

สถานการณทีห่ลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถงึสามารถนําความรูทาง

ภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหาความรูเพิม่เติมใหกับตนเองได 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in terms 
of listening, speaking, reading, writing, as well as grammar for 
purposive communication in various situations. Being able to use 
English for further self-studies. 

 

 
 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา   
2000112 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การรูสารสนเทศ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Literacy 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ บทบาท

และผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลและสังคม การกําหนดความตองการ

สารสนเทศและแหลงสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การกําหนดกลยุทธ

และเทคนิคการสบืคนสารสนเทศ การประเมินและเลือกสารสนเทศ การเขียน

อางอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใชสารสนเทศอยางมจีริยธรรม

และเคารพกฎหมาย 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of information. 

Role and impact of technology on people and society. Identifying 

information needs and information sources. Information seeking, 

strategic and technical information retrieval. Evaluation and 

selection of information references and academic reports. 

Searching for and using information ethically and with respect for 

laws. 
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รหัสวิชา   
2000113 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :  Ideal of Life and Self Development 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญของชีวิต กระบวนการ

เขาใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสรางเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง 

ผูอื่นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณทางสังคมไดอยาง

มีเหตุผล เขาใจหลักการและทฤษฎีทางจริยธรรม การสรางอุดมคติเพื่อการอยู

รวมกันในสังคม สามารถวิเคราะห และมีแนวทางแกปญหาเชิงจริยธรรมใน

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of life. Process 

of self-understanding and mind development. Principles of 

responsibility for self, others, and society. Using reasonable 

explanation on self-thought and social phenomena.  

     Understanding principles and theories of morality. Creating an 

ideal for living in society. Being able to analyze and solving 

problems through morality especially in changing society and 

culture of globalization.  

 

 
รหัสวิชา   
1001201 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  การพัฒนาทักษะชีวิต 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life Skills Development 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของทักษะ
ในการดําเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสงัคม การแสวงหาความรูและ
การบริหารชีวิตอยางมีคุณภาพ การเขาใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรบัตัว
บุคลิกภาพและมารยาทสงัคม จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถิ่น มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, significance, and elements of 
life skills, life skills for sustainability in society, knowledge seeking 
and managing quality of life, self-understanding, mental health 
and adjustment, personality, social and public etiquette, 
consciousness towards community and locality, moral and 
ethical lifestyle.  
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รหัสวิชา   
2000105 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกับดนตร ี
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Music 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีไทย 

และดนตรสีากล คีตลักษณและคีตกวีทีส่ําคัญ การวิเคราะหเกี่ยวกับการฟง

และการศกึษาดนตรี ฝกทกัษะการฟงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปราย

เกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสมัพันธระหวางดนตรกีบัชีวิตของมนุษย 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge of Thai and 

occidental music elements including important forms and 

composers. Practicing listening skills, analyzing and critiquing 

music literature, relationship between music and life. 

 

 
รหัสวิชา   
2000106 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกับศิลปะ   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Arts 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศลิปะกับมนุษย 

องคประกอบของงานศิลปะ  ศิลปะไทยและศลิปะตะวันตกในแตละยุคสมัย  

ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิ่น และการเลอืกคาความงามทาง

ศิลปะ 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Knowledge and understanding of arts 

and humans, art components, Thai and western arts in different 

eras, Thai culture, local wisdom related to arts, and choosing the 

value of art aesthetics. 
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รหัสวิชา   
2000107 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : ชีวิตกับนาฏการ   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life and Drama 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญพื้นฐานความรู ความ

เขาใจ วัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาพื้นบานดานการแสดง  ศิลปะการแสดง

กับชีวิตของมนุษยต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน  ความสัมพันธระหวาง

ศิลปะการแสดงกับชีวิต ปลกูฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ทีส่ามารถนําไป

ประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน  สรางจิตสํานกึใน

การอนุรกัษและพฒันาศิลปะการแสดง 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of 

fundamental knowledge and understanding of Thai culture and 

local wisdom related to performing art. Performing art from past 

to present. Relationship between performing art and life. 

Cultivating of aesthetic appreciation in daily life. Creating 

awareness, conservation and development of performing arts. 

 

 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา   
2000131 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  ความเปนพลเมอืงและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :   Citizenship and Laws for Daily Life 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของความเปนพลเมือง 
    จิตสํานึก สิทธิหนาที่  ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนษุยชน สิทธิชุมชน การ 
    ปกปองผลประโยชนสาธารณะ ผลประโยชนทบัซอนและการปองกันการทจุริต 
    กฎหมายชีวิตประจําวันทีเ่กี่ยวของกบักฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายปกครอง  
    กฎหมายอาญา กฎหมายเพงและกฎหมายพาณิชย  
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of citizenship, consciousness,   
    rights, responsibilities, public mindedness, participation and,  
    roles of Thai citizens. Human rights and community rights, 
    protection of public interest. Conflicts of interest and corruption   
    prevention. Knowledge of laws used in daily life in connection   
    with Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, and   
    Civil and Commercial Code. 
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รหัสวิชา   
2000123 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :   วิถีโลกและวิถีไทย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :   Global and Thai Ways of Living 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคม

โลกยุคใหม การจัดระเบียบโลก การรวมกลุมความสัมพันธและการสรางความ

รวมมือกบัประชาคมอาเซียน  ปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ของสังคมโลกยุคใหม  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของไทย  

ลักษณะพื้นฐานทางสงัคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  และ

แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การสรางจิตสํานกึและความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Modern world  society related to social, 
     economic, and political development. Specific topics including   
     world order, relationship integration, and cooperation with ASEAN 
     countries. Social, political, economic, and cultural problems in   
     modern world. Development of  Thailand in economic, social,   
     and political aspects. Basic features of Thai society, culture,   
     tradition, local wisdom, sufficiency economy philosophy, raising   
     social awareness, and taking pride in Thainess. 

 

 
รหัสวิชา   
2000124 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  ชีวิตในโลกสมัยใหม 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :  Life in Modern World 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญในสังคมโลกอันสงผลตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ทั้ งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ แนวทางการใช
ชีวิตอยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน สังคมและ
สิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important changes in global society 
affecting the lifestyles of people in various aspects including 
economy, society, culture, politics, science, technology, and 
other aspects, ways for adapting to changes including caused by 
humans, society, and environment at present and future 
disasters. 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
รหัสวิชา   
4000111 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อชีวิตและสงัคม  
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Science and Technology for Life and Society 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ พฒันาการ และ
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบที่
มีตอมนุษย สังคม และสิง่แวดลอม ภัยพิบัตทิางธรรมชาติและแนวทางปองกัน 
การสือ่สารทางวิทยาศาสตร และกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :  Meaning, importance, development 
and relationship of science and technology. Role of science and 
technology in everyday life based on sufficiency economy 
philosophy. Effects on humans both socially and 
environmentally, natural disasters and prevention thereof, 
science communication, and laws related to science and 
technology.  

 

 
 

รหัสวิชา   
4000112 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การคิดและการแกปญหา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Thinking and Problem Solving 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิด
และการพัฒนาการคิด กระบวนการใชเหตุผลและการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน การเสริมสรางทักษะเชิงคณิตศาสตร การ
แสวงหาความรูและการวิเคราะหขอมลูเพื่อการตัดสินใจ การประยุกตใช
กระบวนการตัดสินใจกบัการดําเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and types of thinking,  

processes and enhancements of thinking, processes of logical 

reasoning, mathematics for daily life, enhancing essential 

mathematical skills, processes of problem solving, information 

seeking,  data manipulation and data analysis for problem solving 

and decision making,  problem solving and decision making based 

on sound morals. 
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รหัสวิชา   
4000113 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Technology for Learning 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฮารดแวร 
ซอฟตแวร บุคลากรและกระบวนการ ขอมูลและสารสนเทศ ระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ต บริการออนไลนและสังคมออนไลน บริการแบบคลาวด การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายและจริยธรรม 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge about 
computer, hardware, software, people-ware. Operational data 
and information computer networking. Internet applications and 
social networking, “Cloud” computing. Using information 
technology wisely, computer security, intellectual property laws 
and ethics. 

 

 

รหัสวิชา   
4000114 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Holistic Health Promotion 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
แบบองครวม องคประกอบของสุขภาพและปจจัยที่มผีลตอสุขภาพ การสราง
เสริมสุขภาพรางกาย การสรางเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด 
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายและนนัทนาการเพื่อ
สุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักการใชยาเบือ้งตน เพศศึกษาการดูแล
สุขภาวะแหงตนและปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพ  

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of health and holistic health 
promotion, components of health and factors affecting health, 
physical health promotion, mental health promotion and stress 
management, food and nutrition for health, exercise and 
recreation for health, first aid, basic concept of drugs, sex 
education, health care and practices in health promotion.  
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รหัสวิชา   
1001202 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Exercises for Health 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน ข้ันตอนของการออกกําลงักาย 
สรรีวิทยาการออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออกกําลังกาย 
สารอาหารกับการออกกําลงักาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควร
ระวังในการออกกําลังกาย การบาดเจบ็จากการออกกําลังกายและการปฐม
พยาบาล 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps of exercises, basic 
exercise physiology. Types of exercises and activities. Nutrition 
and physical activities, self testing of physical fitness, cautions in 
exercising, injuries from exercise and first aid processes. 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแตละดานในตารางมีความหมายดังนี ้

 1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจคุณคาของชีวิต มีอุดมการณชีวิตที่เปนประโยชนตอสงัคม
และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสงัคม บนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
             (2) รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน ตระหนกั ซาบซึง้ และเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรอืวัฒนธรรมนานาชาติ และมีจิตสํานึกในการอนุรกัษศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถิ่น 
        1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) การสอนใหเกิดการรบัรูดวยวิธีการทีห่ลากหลายในคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่นน
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
                (2) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ทีท่ําใหเกิดการตระหนักและตอบสนองของผูเรียนตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
                 (3) การเรียนรูโดยการปฏิสมัพันธเชิงปฏิบัติการเพื่อการปลูกฝงคานิยมตอคุณธรรมและ
จริยธรรมที่สามารถนําไปพฒันาชีวิต 
                (4) การวิเคราะหในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเพื่อความเขาใจใน
การนําไปปรับใชในการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข   
  1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) วัดและประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติตนตามกําหนดของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
                 (2) วัดและประเมินผลจากการมีสวนรวมในการสะทอนกลบัเปนรายบุคคลและกลุม 
                 (3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะตอประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมและจริยธรรมที่
เกิดข้ึนจริงและจากกรณีศึกษา 
 2.  ดานความรู 
   2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
    (1) รูจักตนเอง ทองถิ่น สังคมไทยและสังคมโลก เขาใจความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคม และสามารถแสวงหาแนวทาง
ควบคุมและดูแลความเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมได 
              (2) มีความรอบรู สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรบัตัวใหดํารงอยูไดอยางมี
ความสุขและพอเพียง ภายใตสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก 
   2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 (1) การสอนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคญัใหเกิดความรูและเขาใจ
ในศาสตรดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทีม่ีผลตอการพัฒนาตน 
          (2) การสรางความเขาใจในศาสตรดานวิทยาศาสตร สงัคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดย
การมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคลและกลุมเพื่อการนําไปปรับและประยุกตใชในการ
พัฒนาการดําเนินชีวิต 
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   2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 (1) วัดและประเมินผลจากความรูและความเขาใจของผูเรียนในองคความรูทั้งดาน
วิทยาศาสตรสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคลและกลุม 
          (2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการนําองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรับใชและแกปญญาทีเ่กดิข้ึนเปนรายบุคคลและกลุม 
 3.  ดานทักษะทางปญญา 
   3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    (1) สามารถแสวงหาความรู เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในการ
สรางประโยชนตอสงัคมได 
    (2) สามารถคิดอยางเปนระบบแบบองครวม เขาใจปญหา แกปญหาได และสามารถคิด
วิเคราะห วิพากษวิจารณ และแสวงหาเหตผุลได 
   3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    (1) การสอนดวยวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางหลากหลายโดยการคิดวิเคราะห
และสงัเคราะหเนื้อหาสาระและขอมูลทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเพือ่เปนองคความรูเชิง
ประจักษในการพัฒนาตนและสงัคม 
    (2) สามารถคิดประเมินคา และตัดสินในการกระทําอาศัยองคความรูทั้งดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ไดเรียนรูไปประยุกตและปรับใชไดอยางสรางสรรคตอไป 
     3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                 (1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห และสังเคราะหความรูทัง้ดาน
วิทยาศาสตรสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคลและกลุม 
               (2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินคารวมทั้งความคิดสรางสรรค
ในการนําองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรบัใชและแกปญญาที่เกิดขึ้นเปน
รายบุคคลและกลุม 
 

 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของกลุมรวมทั้งมีจิตอาสา
และสํานึกสาธารณะ 
       (2) รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งตอตนเอง 
ตอผูอื่น และตอสังคมในการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสงัคมไทยและสังคมโลก 
   4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    (1) การเรียนแบบมสีวนรวมปฏิบัตกิาร (Participative learning through action)  
    (2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
    (3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective 
thinking) 
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  4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   (1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ     
   (2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 
   (3) วัดและประเมินจากผลนําเสนองานกลุมและการเปนผูนาํในการอภิปรายซักถาม 
 

 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1) สามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานในการแกปญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
   (2) สามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สารไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางรูเทาทันในการสบืคนขอมูลเพือ่การแสวงหา
ความรู และเลือกสรรสารสนเทศมาใชประโยชนตอตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสม 
  5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (1) การสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทีห่ลากหลายโดยใชสถานการณ ปญหา กรณีศึกษา 
และสถานการณจริงในการเรียนรูและสรางทักษะดานวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
       (2) การมีสวนรวมในการเรียนผานกระบวนการกลุมในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรูณาการและการนําไปใช      
  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           (2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรูณาการและการนําไปใช 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 
Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร            

2210101  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย            

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  

           

2310106  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ 

           

กลุมมนุษยศาสตร            

2000112  การรูสารสนเทศ            

2000113  อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน            

1001201  การพัฒนาทักษะชีวิต            

2000105  ชีวิตกับดนตรี            

2000106  ชีวิตกับศิลปะ            

2000107  ชีวิตกับนาฏการ            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
กลุมวิชาสังคมศาสตร            

2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน  

           

2000123  วิถีโลกและวิถีไทย            

2000124  ชีวิตในโลกสมัยใหม            

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร            

4000111  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

และสังคม 

           

4000112  การคิดและการแกปญหา            

4000113  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู            

4000114  การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม            

1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ            

สรุปความรับผิดชอบหลัก 

ของผลการเรียนรูทั้ง  5   ดาน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลการศึกษา 
         1)  การวัดผลการเรียนในแตละรายวิชาตามหลักสูตรของแตละรายวิชาแบงเปน 2 ระบบ  
      1.1  ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดบั ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม 4.0 
B+  ดีมาก 3.5 
B  ดี 3.0 
C+  คอนขางดี 2.5 
C  พอใช 2.0 
D+  ออน 1.5 
D  ออนมาก 1.0 
E  ตก 0 

        1.2  ระบบไมมีคาระดบัคะแนน กําหนดสญัลกัษณตามการประเมินดงันี ้
สัญลักษณ ความหมายของผลการเรียน 
        PD (Pass with Distinction)  ผานดีเยี่ยม 
        P (Pass)  ผาน 
        F (Fail)  ไมผาน 
        Au (Audit)  การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง 
        W (Withdrawn)  ถอนรายวิชา 
         I  (Incomplete)  การประเมินที่ไมสมบูรณ 
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ภาคผนวก ข 

ขอมูลแสดงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ขอมูลแสดงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค 
1. เพิ่มเตมิรายวิชาตอไปนี้เพื่อใหสอดคลองกบัคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี ้

คําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา   
1001201 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  การพัฒนาทักษะชีวิต 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Life Skills  Development 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของทักษะใน
การดําเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสังคม การแสวงหาความรูและการ
บรหิารชีวิตอยางมีคุณภาพ การเขาใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว
บุคลิกภาพและมารยาทสงัคม จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถิ่น มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, significance, and elements of 
life skills, life skills for sustainability in society, knowledge seeking 
and managing quality of life, self-understanding, mental health 
and adjustment, personality, social and public etiquette, 
consciousness towards community and locality, moral and ethical 
lifestyle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ลักษณะ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 1 วิชา   

1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) เลือกเรียน 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร จํานวน 2 วิชา   

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) เลือกเรียน 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน 1 วิชา   

1001202 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) เลือกเรียน 
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รหัสวิชา   
2000124 

ชื่อวิชาภาษาไทย     :  ชีวิตในโลกสมัยใหม 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :  Life in Modern World 

จํานวนหนวยกติ 

3(3-0-6) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญในสังคมโลกอันสงผลตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ทั้ งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ แนวทางการใช
ชีวิตอยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน สังคมและ
สิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important changes in global society 
affecting the lifestyles of people in various aspects including 
economy, society, culture, politics, science, technology, and 
other aspects, ways for adapting to changes including caused by 
humans, society, and environment at present and future 
disasters. 

 

 

รหัสวิชา   
1001202 

ชื่อวิชาภาษาไทย     : การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Exercises for Health 

จํานวนหนวยกติ 

2(2-0-4) 

 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน ข้ันตอนของการออกกําลงักาย 
สรรีวิทยาการออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออกกําลังกาย 
สารอาหารกับการออกกําลงักาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควร
ระวังในการออกกําลังกาย การบาดเจบ็จากการออกกําลังกายและการปฐม
พยาบาล 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps of exercises, basic 
exercise physiology. Types of exercises and activities. Nutrition 
and physical activities, self testing of physical fitness, cautions in 
exercising, injuries from exercise and first aid processes. 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตร พ.ศ. 2554  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ.2558 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป       การปรับปรุง

แกไข 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

กลุมภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน  9 หนวยกิต กลุมภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน    9 หนวยกิต  

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย     3(2-2-5) 

Development of Thai Language Skills 
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย     3(3-0-6) 

Development of Thai Language Skills 
ปรับเปลี่ยน

ชั่วโมงสอน 

2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 3(3-0-6) 

Foundation English 
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  

English for Daily Life Communication  3(3-0-6) 

เปลี่ยน 

รหัสวิชา/ 

เปลี่ยนชื่อ 

2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 

English for Communication 
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ 

English for  Situational  Communication  3(3-0-6) 

เปลี่ยน 

รหัสวิชา/ 

เปลี่ยนชื่อ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร      7   หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร      7   หนวยกิต  

2000112 การรูสารสนเทศ                      2(2-0-4) 

Information Literacy 

2000112 การรูสารสนเทศ                       2(2-0-4) 

Information Literacy 
คงเดิม 

2000110 อุดมการณชีวิตและการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

Ideal of Life and Self Development 

2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน 

Ideal of Life and Self Development 

                           3(3-0-6) 

เลือกเรียน 

1 รายวิชา 

 

เปลี่ยนชื่อ/ 

คงเดิม 

- 1001201  การพัฒนาทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

Life  Skills  Development เพิ่มเติม 

2000105 ชีวิตกับดนตรี    2(2-0-4) 

Life and  Music  
 

เลือกเรียน 

2000105 ชีวิตกับดนตรี    2(2-0-4) 

Life and  Music  
 

เลือกเรียน 

1 รายวิชา 

 

คงเดิม 

2000106 ชีวิตกับศิลปะ    2(2-0-4)   

Life and Art 

1 วิชา 

 

2000106 ชีวิตกับศิลปะ    2(2-0-4)   

Life and Art      คงเดิม 

2000107 ชีวิตกับนาฏการ  2(2-0-4) 

Life and  Drama 

 

 

2000107 ชีวิตกับนาฏการ  2(2-0-4) 

Life and  Drama 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป       การปรับปรุง

แกไข 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต  

2000121 ความเปนพลเมือง         3(3-0-6) 

Citizenship 

2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน              

3(3-0-6)  Citizenship  and  Laws  for  Daily  life 

เปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อ

วิชา 

2000122 วิถีโลกและวิถีไทย         3(3-0-6) 

Global Society and Thai Living 

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย   3(3-0-6) 

Global  and Thai Ways of Living 

     เลือก 

1 

รายวิชา 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 

- 2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม   3(3-0-6)         

Life in Modern World        
เพิ่มเติม 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  10 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต  

4000111  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม  

3(3-0-6) 

Science and Technology for Life and Society   

4000111  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม   

3(3-0-6) 

Science and Technology for Life and Society   

คงเดิม 

4000112   การคิดและการแกปญหา             3(3-0-6) 

Thinking and Problem Solving 

4000112  การคิดและการแกปญหา      3(3-0-6) 

Thinking and Problem Solving 

คงเดิม 

4000113  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2(2-0-4) 

Information Technology for Learning 

4000113  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2(2-0-4) 

Information Technology for Learning  

คงเดิม 

9000001  การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม  2(2-0-4) 

Holistic Health Promotion 

4000114  การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม   

2(2-0-4)     Holistic Health Promotion       เลือก 1

รายวิชา 

เปลี่ยนรหัส

วิชา 

- 1001202  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  

2(2-0-4)    Exercises  for   Health         

เพิ่มเติม 
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กลุมภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน  9 หนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา การ

ปรับปรุง

แกไข 

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย     3(2-2-5) 

Development of Thai Language Skills 

     หลักการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ในดานการใช

คําการผูกประโยค  การใชสํานวนโวหาร  ระดับของภาษา  การ

ฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจับประเด็น  การยอ

ความ สรุปความ การตีความ  การทําแผนภาพมโนทัศน  การ

วิเคราะหวิจารณ  วิพากษ  เขียนโครงเรื่อง  ขยายความ  การ

เขียนยอหนา  และศิลปะการนําเสนอโดยการพูดและเขียนเพื่อ

การสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 

The principles of Thai grammatical rules used for 

communication such as  word usage,  sentence 

structure, idiom, critical reading and listening, topic 

and main idea, summary, interpretation, mind 

mapping, storyline writing , paragraph writing and 

presentation techniques  

 

2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย   3(3-0-6) 

Development of Thai Language Skills 

   หลักการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ในดาน 
การใชคํา  การผูกประโยค  การใชสํานวนโวหาร  
ระดับของภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การ 
ฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจับประเด็น  
การยอความ สรุปความ การตีความ การทําแผนภาพ 
มโนทัศน การเขียนโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การ 
เขียนขยายความ การวิเคราะห วิจารณและวิพากษ  
ศิลปะการนําเสนอ 
   Principles of Thai language: word usage, 

sentence structure, idioms, formal and informal 

language. Critical reading and listening, main idea 

identification, summarization, synopsis, 

interpretation, mind mapping, outline writing, 

paragraph writing, passage expansion writing, 

analyzing, criticism, presentation techniques. 

ปรับ 

เปลี่ยน

ชั่วโมง

สอน /

ปรับ

คําอธิบาย 

2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                      3(3-0-6) 

Foundation English 

     ไวยากรณและโครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษ   การใช

สํานวนภาษาอังกฤษในประโยคและในสถานการณตาง ๆ  การ

อานและฟงเรื่องราว  การเขียน พูด และบรรยายโดยใช

ไวยากรณและโครงสรางของประโยคที่สอดคลองกับสถานการณ 

Basic English grammatical structures, including 

idioms and sentences used in daily life. Developing 

the skills of listening, speaking, reading and writing by 

using English grammatical structure. 

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  

English for Daily Life Communication 

     การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง 

พูด  อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการ 

สื่อสารตามสถานการณในชีวิตประจําวัน รวมถึงเขาใจ 

วัฒนธรรมในการใชภาษาของบุคคลจากวัฒนธรรม 

ตางๆได 

   Developing English proficiency in terms of 

listening, speaking, reading, writing, as well as 

grammar for purposive communication in daily 

life. Understanding languages used by natives of 

multiple cultures. 

เปลี่ยน 

รหัสวิชา/ 

เปลี่ยนชื่อ

วิชา/ 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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2310102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 

English for Communication 

    กฎและหลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร

ในสถานการณตางๆ เชน การใหขอมูลและคําแนะนํา การ

สนทนา การแสดงความรูสึก การอานประกาศ โฆษณาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

English Grammatical rules used for developing 

the skills of listening, speaking, reading and writing for 

communicative purposes in various situations, such 

as giving information and suggestions, socializing, 

expressing feeling, reading notices and 

advertisements. Independent studies are also 

included. 

2310106     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ    3(3-0-6) 

English  for  Situational  Communication   

     การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟงพูด อาน  

เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ 

ในสถานการณที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึง 

สามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหา 

ความรูเพิ่มเติมใหกับตนเองได 

Developing English proficiency in terms of 

listening, speaking, reading, writing, as well as 

grammar for purposive communication in various 

situations. Being able to use English for further self-

studies. 

เปลี่ยน 

รหัสวิชา/ 

เปลี่ยนชื่อ

วิชา/ 

เปลี่ยนคํา 

อธิบาย

รายวิชา 

2000112       การรูสารสนเทศ                      2(2-0-4) 

Information  Literacy 

        ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ  บทบาทและ

ผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลและสังคม  การกําหนดความ

ตองการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ  การแสวงหา

สารสนเทศ  การกําหนดกลยุทธและเทคนิคการสืบคน

สารสนเทศ  การประเมินและเลือกสารสนเทศ  การเขียนอางอิง

และรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใชสารสนเทศอยางมี

จริยธรรมและเคารพกฎหมาย 

        The meaning and the importance of 

Information Technology. The role and the effect of 

Information Technology on people and society. The 

strategy formulation and information retrieval. The 

evaluation and choosing information. Writing 

references and academic papers. To acquire and use 

information legally and morally. 

2000112      การรูสารสนเทศ             2(2-0-4) 

Information  Literacy 

      ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ บทบาทและ 

ผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลและสังคม การกําหนด 

ความตองการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศการแสวงหา 

สารสนเทศ การกําหนดกลยุทธและเทคนิคการสืบคน 

สารสนเทศ การประเมินและเลือกสารสนเทศ การเขียนอางอิง 

และรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใชสารสนเทศอยาง 

มีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย 

      Meaning and importance of information. Role 

and impact of technology on people and society. 

Identifying information needs and information 

sources. Information seeking, strategic and technical 

information retrieval. Evaluation and selection of 

information references and academic reports. 

Searching for and using information ethically and 

with respect for laws. 

ปรับ 

เปลี่ยนคํา 

อธิบาย

รายวิชา

ภาษา 

อังกฤษ 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร      7   หนวยกิต 
2000110 อุดมการณชีวิตและการพัฒนาตน        3(3-0-6) 

Ideal of Life and Self Development 

     ความหมายและความสําคัญของชีวิต  การเขาใจตนเอง

และผูอื่น  ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม  

มนุษยสัมพันธและการดํารงตนในโลกยุคโลกาภิวัตน 

บุคลิกภาพและปรับตัว การพัฒนาตนและคุณธรรมในการ

พัฒนาตน  การดํารงชีวิตอยางพอเพียงและมีความสุข  การ

จัดการคุณภาพชีวิต  การกําหนดอุดมการณของชีวิตที่เปน

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

      The meaning and the importance of life.  

Understanding oneself and others. Responsible for 

oneself, others and society.  Human relations and 

the way to live in globalization. Personality and self 

adaptation.  Self development and morality in self 

development.  To live with sufficiency and 

happiness.  The quality of life management. To 

determine ideal of life which benefit oneself. 

2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน             3(3-0-6) 

Ideal of Life and Self Development 

      ความหมายและความสําคัญของชีวิต กระบวนการเขาใจ 

ตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสรางเสริมความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง ผูอื่นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและ 

ปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีเหตุผล เขาใจหลักการและ 

ทฤษฎีทางจริยธรรม การสรางอุดมคติเพื่อการอยูรวมกันใน 

สังคม สามารถวิเคราะห และมีแนวทางแกปญหาเชิง 

จริยธรรมในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมยุค 

โลกาภิวัตน 

     Meaning and importance of life. Process of self- 

understanding and mind development. Principles of 

responsibility for self, others, and society. Using  

reasonable explanation on self-thought and social  

phenomena. Understanding principles and theories  

of morality. Creating an ideal for living in society.  

Being able to analyze and solving problems through 

morality especially in changing society and culture  

of globalization. 

เปลี่ยนรหัส

วิชา/

ปรับเปลี่ยน

ชื่อวิชา/ 

ปรับเปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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- 1001201  การพัฒนาทักษะชีวิต             3(3-0-6) 

Life Skills  Development       

    ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของทักษะ

ในการดําเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสังคม 

การแสวงหาความรูและการบริหารชีวิตอยางมี

คุณภาพ การเขาใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว

บุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะตอชุมชน

และทองถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน

ชีวิต 

    Meaning, significance, and elements of life 

skills, life skills for sustainability in society, 

knowledge seeking and managing quality of 

life, self-understanding, mental health and 

adjustment, personality, social and public 

etiquette, consciousness towards community 

and locality, moral and ethical lifestyle. 

เพิ่มเติม 

2000105 ชีวิตกับดนตรี                                   2(2-0-4) 

Life and  Music 

       ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดนตรีไทย  และดนตรีสากล  

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี  คีตลักษณและ

คีตกวีที่สําคัญ  คุณคาและสุนทรียศาสตรทางดนตรี  มรรยาท

และทักษะการฟงดนตรี  วรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับชีวิตของมนุษย  การสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี 

 Basic Knowledge about International and Thai 

music. Thai culture and Folk musical wisdom.  The 

Important musical form and composer. Music value 

and aesthetics. Manners and music listening skills. 

Literature concerning music. The relationship 

between music and life. Create and conscious mind 

on conservation and musical culture development. 

2000105 ชีวิตกับดนตรี                        2(2-0-4) 

Life and  Music 

   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีไทย  

และดนตรีสากล คีตลักษณและคีตกวีที่สําคัญ การ 

วิเคราะหเกี่ยวกับการฟงและการศึกษาดนตรี ฝก 

ทักษะการฟงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปราย 

เกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวาง 

ดนตรีกับชีวิตของมนุษย 

    Fundamental knowledge of Thai and 

occidental music elements including 

important forms and composers. Practicing 

listening skills, analyzing and critiquing music 

literature, relationship between music and 

life. 

ปรับเปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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2000106 ชีวิตกับศิลปะ                                    2(2-0-4)  

Life and Art 

      ความหมายและคุณคาของทัศนศิลป  ความเปนมนุษยและ

ประสบการณทางความงาม  วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา

ทองถิ่นดานทัศนศิลป  การรับรู  การเลือกสรรคาความงามทาง

ทัศนศิลปและทัศนศิลปในแตละยุคสมัย ทักษะการจัด

ประสบการณและเลือกสรรความงามทางทัศนศิลป  

ความสัมพันธระหวางศิลปะกับชีวิตของมนุษย  การสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาศิลปะ 

 The meaning and value of the visual art. The 

meaning of life and experiences on beauty. Thai 

culture and visual art folk wisdom. The perception 

and choosing the beauty value of the visual art and 

the visual art in each era. The experience 

arrangement and the choosing of beauty on the 

visual art. The relationship between art and life. 

Create and conscious mind on visual art conservation 

and development. 

2000106 ชีวิตกับศิลปะ                        2(2-0-4)   

Life and Art 

      ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย  

องคประกอบของงานศิลปะ  ศิลปะไทยและศิลปะ 

ตะวันตกในแตละยุคสมัย  ตลอดจนวัฒนธรรมไทย 

และภูมิปญญาทองถิ่น และการเลือกคาความงามทาง 

ศิลปะ 

      Knowledge and understanding of arts 

and humans, art components, Thai and 

western arts in different eras, Thai culture, 

local wisdom related to arts, and choosing 

the value of art aesthetics. 

ปรับเปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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2000107   ชีวิตกับนาฏการ                               2(2-0-4) 

Life and  Drama 

        ความหมายและความสําคัญของศิลปะการแสดง   

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาพื้นบานดานการแสดง  การแสดง

สากล  ศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน  ความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดงกับชีวิต  ฝกการ

แสดงพื้นบานและการแสดงสากลตามความสนใจ การสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการแสดง 

 The meaning and importance of the drama. 

Thai culture and Folk drama wisdom. The 

international drama. Drama and way of life form 

history to present. The relationship between drama 

and life. Practicing on folk drama and international 

drama depend on students’ interest. Create and 

conscious mind on drama conservation and 

development. 

2000107     ชีวิตกับนาฏการ                 2(2-0-4) 

Life and  Drama 

    ความหมายและความสําคัญพื้นฐานความรู ความ 

เขาใจ วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาพื้นบานดานการ 

แสดง  ศิลปะการแสดงกับชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีต 

จนถึงปจจุบัน  ความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง 

กับชีวิต ปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนําไป 

ประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนิน 

ชีวิตประจําวัน  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและ 

พัฒนาศิลปะการแสดง 

    Meaning and importance of fundamental 

knowledge and understanding of Thai culture 

and local wisdom related to performing art. 

Performing art from past to present. 

Relationship between performing art and life. 

Cultivating of aesthetic appreciation in daily 

life. Creating awareness, conservation and 

development of performing arts.       

ปรับเปลี่ยน/

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป       การ

ปรับปรุง

แกไข 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต 

2000121 ความเปนพลเมือง                             3(3-0-6) 

Citizenship 

       กระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมโลกในดาน

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ

สิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเปนพลเมือง  

จิตสํานึก สิทธิ ความรับผิดชอบ จิตอาสา การมีสวนรวม และ

บทบาทในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  สิทธิมนุษยชน สิทธิ

ชุมชน  การปกปองผลประโยชนสาธารณะ  การพัฒนา ใช 

อนุรักษ และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

      Globalization and its effect on various ways such 

as society, culture, technology, economy, politics and 

environment. Concept of citizenship, conscious, 

rights, responsibilities, public mind, participation and 

the roles of Thai citizens, including human rights and 

community rights as well as defense of interest. 

Development, usage, conservation and protection of 

natural resources. Law related to daily life. 
 

 

2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

Citizenship  and  Laws  for  Daily  Life 

    แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเปนพลเมือง  
จิตสํานึก สิทธิหนาที่  ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิ 
มนุษยชน สิทธิชุมชน การปกปองผลประโยชนสาธารณะ 
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต กฎหมาย
ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพงและกฎหมายพาณิชย  
    Concept of citizenship, consciousness,  rights, 
responsibilities, public mindedness, participation 
and, roles of  Thai citizens. Human  rights  and 
community rights,   protection of public interest. 
Conflicts of interest and corruption prevention. 
Knowledge of laws used in daily life in connection 
with Constitutional Law, Administrative Law, 
Criminal Law, and  Civil and Commercial Code. 

ปรับ 

เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

และ

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป        การปรับปรุง

แกไข 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

2000122 วิถีโลกและวิถีไทย                              3(3-0-6) 

Global Society and Thai Living 

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก

ยุคใหม  องคการระหวางประเทศและการจัดระเบียบโลก  การ

รวมกลุมความสัมพันธและการสรางความรวมมือของประชาคม

ในแตละภูมิภาคของโลก  ปญหาสังคมโลกดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม  ประเทศไทยในสังคมโลก  พัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  ลักษณะพื้นฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น และแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

สรางจิตสํานึกและ ความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

Evolution on society, economy, politics, modern 

society, international organization and world 

organization. Combination and Cooperation of 

regional communities including global problems in 

society, economy, politics and culture. Development 

of Thai economy, society and politics as well as the 

characteristic of Thai society, culture, tradition, local 

wisdom, Sufficiency Economy. 

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย                   3(3-0-6) 

Global and Thai Ways of Living 

   พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคม 

โลกยุคใหม การจัดระเบียบโลก การรวมกลุม 

ความสัมพันธและการสรางความรวมมือกับประชาคม 

อาเซียน  ปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ 

วัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม  พัฒนาการทาง 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  ลักษณะ 

พื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา 

ทองถิ่น  และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การ 

สรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

    Modern world  society related to social,   
economic, and political development. 
Specific topics including world order, 
relationship integration, and cooperation with 
ASEAN countries. Social, political, economic, 
and cultural problems in modern world. 
Development of  Thailand in economic, 
social, and political aspects. Basic features of 
Thai society, culture,tradition, local wisdom, 
sufficiency economy philosophy, raising   
social awareness, and taking pride in 

Thainess. 

ปรับเปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป        การ

ปรับปรุง

แกไข หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

- 2000124  ชีวิตในโลกสมัยใหม                3(3-0-6) 

Life in Modern World 

     ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมโลกอันสงผล 
ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ทั้งในดาน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี และดานอื่นๆ แนวทางการใชชีวิตอยาง 
รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน  
สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต 
      Important changes in global society affecting  
the lifestyles of people in various aspects  
including economy, society, culture, politics,  
science, technology, and other aspects, ways for  
adapting to changes including caused by humans,  
society, and environment at present and future  
disasters. 

เพิ่มเติม 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  10 หนวยกิต 
4000111  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสงัคม        3(3-0-6) 

Science and Technology for Life and Society   

        ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับมนุษย ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสังคม เทคโนโลยีสมัยใหมที่สําคัญตาง ๆ 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย  สังคม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับแนว

ทางการปองกันและแกไข  กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลกระทบ

จากผลิตผลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

         Definition and importance of science and 

technology. Development in science and technology. 

Relationship between science and technology 

modern technologies. The influence of science and 

technology in everyday life. Impacts of science and 

technology on human, social, nature and 

environment. Natural disasters and guidelines to 

prevent and solve. Laws relating to the effects of the 

products of science and technology in daily life. 

4000111  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสงัคม  3(3-0-6)  

Science and Technology for Life and Society   

               ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และ 
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาท 
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันบน 
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบที่มีตอ 
มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และแนวทางปองกัน การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 
        Meaning, importance, development and 

relationship of science and technology. Role of 

science and technology in everyday life based on 

sufficiency economy philosophy. Effects on 

humans both socially and environmentally, 

natural disasters and prevention thereof, science 

communication, and laws related to science and 

technology. 

ปรับ 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 

 



38 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป        การ

ปรับปรุง

แกไข หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

4000112   การคิดและการแกปญหา             3(3-0-6) 

Thinking and Problem Solving 

      รูปแบบและประเภทของการคิด  กระบวนการคิดและการ

พัฒนาการคิด กระบวนการของการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตร 

กระบวนการแกปญหา  การแสวงหาขอมูล การจัดกระทําขอมูล 

และการวิเคราะห    ขอมูลเพื่อประกอบการแกปญหาและการ

ตัดสินใจ  การแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผลเชิงจริยธรรม  

       Patterns and types of thinking, processes and 

improvements of thinking, processes of logical 

reasoning, processes of problem solving, information 

seeking, data manipulation and data analysis for 

problem solving and decision making, problem 

solving and decision making based on rational moral. 

4000112   การคิดและการแกปญหา      3(3-0-6) 

Thinking and Problem Solving 

    รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิด 
และการพัฒนาการคิด กระบวนการใชเหตุผลและการ 
สื่อสารเชิงตรรกศาสตร คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  
การเสริมสรางทักษะเชิงคณิตศาสตร การแสวงหา 
ความรูและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การ 
ประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจกับการดําเนินชีวิต 
     Patterns and types of thinking,  processes and 

enhancements of thinking, processes of logical 

reasoning, mathematics for daily life, enhancing 

essential mathematical skills, processes of 

problem solving, information seeking,  data 

manipulation and data analysis for problem 

solving and decision making,  problem solving 

and decision making based on sound morals. 

ปรับ 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู        2(2-0-4) 

Information Technology for Learning 

       ความสําคัญ บทบาท และผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอชีวิตและสังคม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู  ความปลอดภัยในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเคารพความเปนสวนตัว สิทธิทาง

ปญญา ทรัพยสินทางปญญา  จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Roles, important and effect of Technology to life 

and social. Using technology to retrieve an information 

for seeking knowledge. Security for using Information 

Technology. To pay respect of privacy, intellectuals 

rights, intellectual property, ethics, and law which 

involve with Information and Information Technology 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   2(2-0-4) 

Information Technology for Learning 

      ความรู เบื้ องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฮารดแวร 
ซอฟต แ วร  บุ คลากรและกระบวนการ ข อมู ลและ
สารสนเทศ ระบบเครือขายและอินเทอร เน็ต บริการ
ออนไลนและสังคมออนไลน บริการแบบคลาวด การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางรู เท าทัน การรักษาความ
ปลอดภั ยระบบคอมพิ วเตอร  ทรัพย สินท างปญญ า 
กฎหมายและจริยธรรม 
      Fundamental knowledge about computer, 

hardware, software, people-ware. Operational 

data and information computer networking. 

Internet applications and social networking, 

“Cloud” computing. Using information 

technology wisely, computer security, intellectual 

property laws and ethics. 

ปรับ 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป        การ

ปรับปรุง

แกไข หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

9000001 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม         2(2-0-4) 

Holistic Health Promotion 

      แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพแบบองค

รวม  องคประกอบของสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ   

การสรางเสริมสุขภาพรางกาย  การสรางเสริมสุขภาพจิตใจและ

การจัดการความเครียด  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ   

การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ   การรูจักดูแล

สุขภาวะแหงตน การปฏิบัติตนในการสรางเสริม 

      Concepts of health and holistic health; 

components of health and the factors that affect 

health; physical health promotion, mental health 

promotion and stress management; food and healthy 

nutrition; exercise and healthy recreation; take care 

of their own health; practice in health promotion. 

4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม       2(2-0-4) 

Holistic Health Promotion 

    แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 
แบบองครวม องคประกอบของสุขภาพและปจจัยที่มี 
ผลตอสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพรางกาย การ 
สรางเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด  
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย 
และนันทนาการเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล 
เบื้องตน หลักการใชยาเบื้องตน เพศศึกษาการดูแลสุข 
ภาวะแหงตนและปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพ  
    Concepts of health and holistic health 

promotion, components of health and factors 

affecting health, physical health promotion, mental 

health promotion and stress management, food 

and nutrition for health, exercise and recreation for 

health, first aid, basic concept of drugs, sex 

education, health care and practices in health 

promotion. 

เปลี่ยน

รหัสวิชา/

ปรับ 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวิชา 

- 1001202  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ            2(2-0-4) 

Exercises  for  Health         

              ประโยชน ขั้นตอนของการออกกําลังกาย  
สรีรวิทยาการออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรม 
ของการออกกําลังกาย สารอาหารกับการออกกําลัง 
กาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควรระวัง 
ในการออกกําลังกาย การบาดเจ็บจากการออกกําลัง 
กายและการปฐมพยาบาล 
      Benefits, steps of exercises, basic exercise 

physiology. Types of exercises and activities. 

Nutrition and physical activities, self  testing of 

physical fitness, cautions in exercising, injuries from 

exercise and first aid processes. 

เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
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ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงความสอดคลองรายวิชากับวัตถุประสงค 

ของหลักสูตร 
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แสดงความสอดคลองรายวิชาวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ตารางแสดงการจัดรายวิชาตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค รายวิชา หมายเหต ุ

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพงึประสงค  

มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองไทย

และพลโลก รวมทั้งมีความซาบซึ้งและตระหนักใน

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทัง้ของไทยและนานาชาติ 

2000113 อุดมคติชีวิตและการ

พัฒนาตน 

1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 

2000131 ความเปนพลเมืองและ 

กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย 

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม 

เลือกเรียน 

 

เลือกเรียน 

บังคับ 

 

เลือกเรียน 

เลือกเรียน 

2. มีความรอบรูอยางกวางขวางและเขาใจตนเอง 

ผูอื่น สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเขาใจ

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม และสังคมไดอยางด ี

 

2000131 ความเปนพลเมืองและ 

กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม 

4000111 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพือ่ชีวิตและสังคม 

บังคับ 

 

เลือกเรียน 

บังคับ 

 

3. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตและทักษะ

การคิดแบบองครวมเพื่อพฒันาตนอยางตอเนื่องใน

การวางแผนชีวิต มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต 

สามารถปรบัตัวใหเขากบัการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิง่แวดลอม และสงัคมใน

การดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมไดอยางมี

ความสุข  

 

2000113 อุดมคติชีวิตและการ

พัฒนาตน 

1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต 

2000131 ความเปนพลเมืองและ 

กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

2000123 วิถีโลกและวิถีไทย 

2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม 

4000111 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพือ่ชีวิตและสังคม 

4000112 การคิดและการแกปญหา 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่

การเรียนรู 

เลือกเรียน 

 

เลือกเรียน 

บังคับ 

 

เลือกเรียน 

เลือกเรียน 

บังคับ 

 

บังคับ 

บังคับ 
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วัตถุประสงค รายวิชา หมายเหต ุ

4. เปนบุคคลที่มีความสามารถปรับตัวใหเขากับ

ผูอื่น มีมนุษยสัมพันธอันดีและความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อนรวมงานและคนอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในสงัคมไดอยางด ี

 

4000114 การสรางเสริมสุขภาพ

แบบองครวม 

1001202 การออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

2000105 ชีวิตกับดนตรี 

2000106 ชีวิตกับศิลปะ 

2000107 ชีวิตกับนาฏการ 

เลือกเรียน 

 

เลือกเรียน 

 

เลือกเรียน 

เลือกเรียน 

เลือกเรียน 

5. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรอบรูและใฝรู 

มีโลกทัศนที่กวางไกลสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาความรู สามารถใชภาษา

เพื่อการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห ตัดสินใจโดย

ใชขอมูลและแกปญหาไดอยางมเีหตผุลและมีความ

เขมแข็งทางจิตใจ 

 

2210101 การพัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทย 

2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารตามสถานการณ 

2000112 การรูสารสนเทศ 

4000112 การคิดและการแกปญหา 

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่

การเรียนรู 

บังคับ 

 

บังคับ 

 

บังคับ 

 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

 

 
 
 
 
 
 

 


