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โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
1.    บทนำ 
  วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ   
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาและลักษณะวิชาบูรณาการ 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  อนึ่ง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)   
อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา 

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม    

ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

2.    โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต   
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบท่ี 1)    30       หน่วยกิต   

• กลุ่มวิชาภาษาไทย        3    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     12    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ      2     หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      3    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาบูรณาการ        4    หน่วยกิต 

 

        2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบท่ี 2)    30       หน่วยกิต   
• กลุ่มวิชาภาษาไทย        3    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     12    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     3  หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ      2     หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาบูรณาการ        4    หน่วยกิต
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3.     ความหมายของรหัสวิชาและรหัสช่ัวโมงเรียน 
 

GE X XX X X XX   ชื่อวชิา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)     นก.(ท-ป-น) 
   ลำดับวิชาในกลุ่ม (01-99)                                ชั่วโมงศึกษานอกเวลา  
   ชั้นปีที่ควรศึกษา 1    ชั่วโมงปฏิบัต ิ
   สภาพรายวิชา     ชั่วโมงทฤษฎี 
   กลุ่มวิชา      หน่วยกิต 
   ระดับการศึกษา 
   วิชาศึกษาท่ัวไป  
 

กลุ่มวิชา 10  กลุ่มวิชาภาษาไทย   20  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
30  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
50  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
70  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
81  กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์    82  กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

 

สภาพรายวิชา       0  วิชาไม่บังคับ               1   วิชาบังคับ  

ระดับการศึกษา    1   อนุปริญญา      2   ปริญญาตรี 

เช่น  GE2100101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)             
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4.   รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย  4  รายวิชา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6) 
GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  

(Thai for Business Communication) 
3(3-0-6) 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 
GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  

(Language Creativity for Life Development)                      
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย  14  รายวิชา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6) 
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6) 
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) 3(3-0-6) 
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6) 
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication) 3(3-0-6) 
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  (English for Learning) 3(3-0-6) 
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

(English Communication Skills) 
3(3-0-6) 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 
(English for Public Speaking and Debate) 

3(3-0-6) 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์ (English for Online Business) 3(3-0-6) 
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ (English via Media Literature) 3(3-0-6) 
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  (English from Movies) 3(3-0-6) 
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย  15  รายวิชา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย  
(Social Dynamics and Modernity)  

3(3-0-6) 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์  (Human Relations)  3(3-0-6) 
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)   3(3-0-6) 
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)  3(3-0-6) 
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)  3(3-0-6) 
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข     

(Quality of Life and Well-Being Development)                                                          
3(3-0-6) 

 
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(The King’s Philosophy to Sustainable Development)  
3(3-0-6) 

GE2300112 ชุมชนศึกษา (Community Studies) 3(3-0-6) 
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด  (Youngster with Good heart)  3(3-0-6) 
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)   3(3-0-6) 
GE2400103 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development) 3(3-0-6) 
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   

(Human Behavior and Self-Development)  
3(3-0-6) 

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)  3(3-0-6) 
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน  

(Mental Wisdom for Self-Development)  
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ประกอบด้วย  8  รายวิชา     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2500101 พลศึกษา (Physical  Education) 1(0-2-1) 
GE2500102 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1) 
GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1) 
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 
GE2500105 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 
GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย            

(Martial Art with Thai Boxing) 
1(0-2-1) 

GE2500107  การฝึกด้วยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ (Weight Training for Health)  1(0-2-1) 
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ (Jogging for Health) 1(0-2-1) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ประกอบด้วย  9  รายวิชา       

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Mathematics)               3(3-0-6) 
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)               3(3-0-6) 
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life)       3(3-0-6) 
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   

(Data Analysis Using Statistical Package Program)                            
3(3-0-6) 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

(Environment and Resource Management) 
3(3-0-6) 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี  (Life and Technology)           3(3-0-6) 
GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  

(Science and Disruptive Technology)   
3(3-0-6) 

GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Living) 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  8  รายวิชา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21  (World in 21st Century) 2(2-0-4) 
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ (Self-Development for Careers) 2(2-0-4) 
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)                     2(2-0-4) 
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

(Exercise and Sports for Health)   
2(2-0-4) 

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ (Activities for Health)                         2(2-0-4) 
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย  

(Volunteer Spirit and Disaster Prevention)                    
2(2-0-4) 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์  
(Human Innovative and Creative Design Thinking)                                          

2(2-0-4) 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร (I Love RMUTP) 2(2-0-4) 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์    ประกอบด้วย  6  รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous  Mathematics)                  2(2-0-4) 
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living)       2(2-0-4) 
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

(Material and Application in Daily Life)                                 
2(2-0-4) 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา   
(Thinking Decision Making and Problem Solving)                                    

2(2-0-4) 

GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   
(The Transition to Green Technology for Sustainability) 

4(4-0-8) 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 
(Intellectual Property for Green Industry) 

4(4-0-8) 
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5.  คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

GE2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Thai for Communication 

               การใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ประเภทต่าง ๆ  

Thai language usage; language and communication; listening; speaking,  
reading, and writing skills 
 
GE2100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ     3(3-0-6) 
                               Thai for Business Communication 

การใช้ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียน  
จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการ
ทางธุรกิจ  

Thai language usage; general knowledge and concept of business 
communication; writing business letters; application writing; memo and business report 
writing; project proposal writing 
 
GE2100103  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ     3(3-0-6) 

Thai for Presentation 
พ้ืนฐานการนำเสนอ การใช้ภาษาในการนำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ  

เทคนิคการนำเสนอท่ีดี การเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอ 
Basic of presentation; language usage for presentation; presentation  

formats and methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 
 
GE2100106  การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต    3(3-0-6)                 

Language Creativity for Life Development 
การฟังอย่างพิเคราะห์ การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยคำให้เหมาะความ การจับ 

ประเด็นสำคัญรู้เท่าทันการอ่าน การเขียนมุ่งสรรค์สร้างงานใหม่และการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือนำเสนอ 
Analytical listening; word selection and sorting words; reading  

comprehension and discretion; writing to create new work, and applying innovation to 
present 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                       3(3-0-6)  
    Technical English  

การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับวิชาชีพ  
ใจความสำคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยามและการจำแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ การ
บรรยายกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล  

English usage for careers in technical fields; technical terms and  
work-related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 
instructions; process description; cause and effect relationship 
 
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     3(3-0-6)  

English for Careers 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถาน  

ประกอบการ การนัดหมายทางธุรกิจ การนำเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ 
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  

English communication in various careers; meeting people in the  
workplace; making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with complaints; 
reporting progress on work 
 
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6)  

English Reading  
การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท โครงสร้าง

ของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและสรุปใจความ
สำคัญ   

Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence  
structures; components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 
ideas and summarizing    
  
GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                      3(3-0-6)  

English Listening 
การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฟังบทสนทนา  

การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคำถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง  
English listening skills in various situations in daily life; listening to  

dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques  
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GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6)  
English Conversation  
การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  การทำ 

ความรู้จักและการสร้างความคุ้นเคย การเลือกซื้อสินค้า การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษใน
ร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเที่ยว  

Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping;  
asking for locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  
 
GE2200106   ภาษาจีนพื้นฐาน                            3(3-0-6)  

Fundamental Chinese  
ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนำตัว  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและ  

สมาชิกในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจำวัน  การซื้อของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 
Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal  

information and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 
asking for directions   
 
GE2200107   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6)  

Chinese for Communication  
การออกเสียง คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสนทนา

โต้ตอบ การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
                               Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, 
correspondence; writing e-mail 
 
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 

English for Learning 
การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ได้แก่

การทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายบุคคลสิ่ งของ สถานที่  การบรรยายเหตุการณ์ ในอดีต             
การบรรยายเหตุการณ ์และการคาดการณ์ในอนาคต 

English usage of expressions and structures for daily communication; 
greetings and introductions; describing people; describing things; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 
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GE2200109  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
English Communication Skills 
การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสารได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกำหนด
เงื่อนไข การหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้คำแนะนำ  

Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in  
various situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice 
 
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที  3(3-0-6) 

English for Public Speaking and Debate 
ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของ 

การพูดในที่สาธารณะ ส่วนประกอบสำคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล  
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอในที่สาธารณะ 

English for public speaking and debate; history of public speaking;  
essential components of speech; application of speaking techniques and the International 
Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 
 
GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์          3(3-0-6)                                           

English for Online Business 
ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทำธุรกิจผ่านระบบ  

ออนไลน์โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  โครงสร้างไวยากรณ์ในด้าน 
การนำเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคมออนไลน์ การทำธุรกรรม
ออนไลน์  การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 

English for entrepreneurs in communicating and running online business,  
especially in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical 
structures in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 
communication; online banking; and strategies in online sales 
 
GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ          3(3-0-6) 

English via Media Literature  
การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพลงและภาพยนตร์  

ละคร สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
English usage for media literature in daily life; songs and movies;  

soap opera; social media and current social trends; social awareness 
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GE2200113               ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์                                       3(3-0-6) 
English from Movies                                          
สำนวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจน 

ภาษา บริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and  

nonverbal communications; various culture contexts; and applying for daily life 
 

GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                      3(3-0-6) 
Language and Culture  
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื่อสารโดย  

การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

Principles in using English in communication as an international language;  
verbal and nonverbal communication; culture from people in different countries and 
nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles in 
intercultural manners in communication; principles in communication in different contexts; 
applying English language and culture with creative thinking 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย          3(3-0-6) 
Social Dynamics and Modernity 
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย  

และกระแสโลกาภิวัตน์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข  

Modern sociological concepts and theories; social structure and  
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 
 
GE2300102   มนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 

Human Relations  
ที่มาและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  

แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  

Background and Significance of human relations; human behavior and  
nature; motivation and human relations in organizations; communication and human 
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human relations 
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GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                            3(3-0-6)                  
Research Methodology      
ที่มาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน 

และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการนำเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

Background and Significance of the Study; objectives and types of  
research; research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 
 
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ           3(3-0-6)  

Law and Professional Ethics  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน  

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  

responsibility  
  
GE2300108  อาเซียนศึกษา                              3(3-0-6) 

ASEAN Studies  
กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน) ปฏิญญา     

การประชุมสุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 

Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);  
declaration of the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member 
states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 
 
GE2300110   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข   3(3-0-6) 

Quality of Life and Well-Being Development                   
 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพ 

ชีวิต คุณภาพชีวิตกับการทำงานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความสำเร็จในอาชีพ การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring  
quality of life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-
esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem solving 
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GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน        3(3-0-6)  
The King’s Philosophy to Sustainable Development 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา 
ในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

Economic development; philosophy and concepts of sufficiency  
economy; good governance; risk management; sustainable development; problems, impact 
and development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency economy 
philosophy for sustainable development  
 
GE2300112   ชุมชนศึกษา       3(3-0-6) 

 Community Studies 
การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง  

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรู้สารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศทาง  
การพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

Integrated community study; economy, society, history, politics, culture,  
and wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and sustainable 
development direction 
 
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                             3(3-0-6) 

Youngster with Good heart 
ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  
Creating ideas for personal and public anti-corruption; creating an  

honest society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 
adjustments with sufficient minds 
 
GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป                             3(3-0-6) 

General Psychology  
ที่มาและความสำคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ 

สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  

Background and significance of psychology; heredity; environment  
and human development; influence of physiology on human behaviors; perception, 
learning and motivation; intelligence and emotional quotient; personality adjustment and 
mental health; social behavior 
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GE2400103  ไทยศึกษา                3(3-0-6) 
Thai Studies 

ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความ 
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Background of native Thai; Thai social, economic, and government;  
beliefs; religion; tradition; rice culture; local wisdom 
 
GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                     3(3-0-6) 

Personality Development  
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  

Definition and importance of personality; theory of personality; factors  
affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-
adjustment; human relation and personality; perfect personality development   
 
GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน          3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู้ การพัฒนาการทำงาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข  

Human behavior concepts; elements of human behaviors; self -
development; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; 
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life 
enhancement  
 
GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ                    3(3-0-6)  

Information Literacy Skills  
การรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ  

การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 
การใช้สารสนเทศ 

Information literacy; information resources and collection; searching;  
evaluation and selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information  
usage 
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GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน               3(3-0-6)            
Mental Wisdom for Self-Development 
ความหมายและความสำคัญของจิตและปัญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาปัญญาด้วยการทำสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้วยการทำสมาธิ  
การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจำวัน 

Definition and importance of mind and wisdom; mental development  
for quality of life; mental development for wisdom; wisdom development through 
meditation, self-development and behavior adaptation through meditation; application of 
meditation for daily life 
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 

GE2500101  พลศึกษา                                      1(0-2-1)                      
Physical Education  
หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย รูปแบบของ

การจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล การออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

Principles of physical education; physical fitness testing; body mass 
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first-aid; forms of 
exercises for health 

 
GE2500102   ลีลาศ                                            1(0-2-1)                                                         

Social Dance 
ประวัติความเป็นมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึก

ทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 
History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of 

social dance 
 

GE2500103   กีฬาประเภททีม                              1(0-2-1)                                                  
Team Sports  
หลักการการกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

Principles of team sports; training team sports; building physical 
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 
sports; sports injuries and first- aid 
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GE2500104   กีฬาประเภทบุคคล                            1(0-2-1)                           
Individual Sports  
หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  การสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและการ
จดัการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

Principles of individual sports; training individual sports; building  
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 
competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  
 
GE2500105   นันทนาการ                                  1(0-2-1)                              

Recreation  
ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม

นันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการฝึกอบรม  
เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 

Definition and importance of recreation; types of recreation; 
recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

 
GE2500106   ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย        1(0-2-1)             

Martial Art with Thai Boxing 
คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย  ทักษะและ 

ความรู้พ้ืนฐานมวยไทย  การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออกกำลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing  
skills and knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 

  
 GE2500107  การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ              1(0-2-1)                 

Weight Training for Health  
การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน      

การฝึกด้วยน้ำหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนัก  ไปสู่การออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  
ในชีวิตประจำวัน 

Exercise with weight training activity; fundamental weight training  
skills and knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily life 
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GE2500108  การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ                    1(0-2-1)                  
Jogging for Health  

   การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ  ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน  การวิ่ง
เหยาะ การประยุกต์กิจกรรมการวิ่ งเหยาะไปสู่การออกกำลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคลใน
ชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม 

Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and 
knowledge; applying jogging activity to promote personal and social health with exercise 
lifestyle in daily life 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                               3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะ 

เป็นเบื้องต้น  ทฤษฏีบททวินาม  ลำดับ และอนุกรม 
Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; 

introduction to probability; binomial theorem; sequences and series  
 
GE2600102  สถิติเบื้องต้น                                        3(3-0-6) 

Introduction to Statistics 
สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ 

สมมติฐานและการแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป 
Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation;   

hypothesis testing and the interpretation and results from the statistics package 
 
GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                      3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life 
มาตราชั่งตวงและการวัด  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละและการประยุกต์  พื้นที่ 

และปริมาตร  ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชำระ  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้  เลขดัชนี  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 

Weights and measurement; ratio, proportion, percentage and  
applications; area and volume; interest and installment payment; value-added tax and 
income tax;  index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics   
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GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  3(3-0-6)                                   
Data Analysis Using Statistical Package Program 
การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา  

สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 
Data preparation; use of statistical package program; descriptive  

statistics; inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 
 
GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6)                                                                   

Science in Daily Life 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน 

ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจำวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย์ 

Science and technology; science and natural phenomenon; energy; 
electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 
 
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร        3(3-0-6)                                                                   

Environment and Resource Management                  
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล 

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

Knowledge of environment and resource management; ecological  
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental 
pollution; environmental impact assessment; environment management 
 
GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลยี                           3(3-0-6)                               

Life and Technology 
วิทยาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข  

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
Science and life quality; Medical technology and public health;  

biotechnology; energy technology; nanotechnology and materials; information technology 
and computer 
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GE2700104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6)             
Science and Disruptive Technology 
แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก และการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

A modern concept in science and technology; technology and 
innovation for life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 
 
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
   Green Living 
   สิ่ งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่ งยืนและเมืองสี เขียว  ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลัก 7Rs ในชีวิตประจำวันและการทำงาน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

Environment and human living; sustainable development and green  
city; environmental problem in daily life; green business and circular economy; eco-friendly 
consumption and environmental-friendly products selection; application of 7Rs in daily life 
and work; ecotourism and natural endemic identity conservation; case study 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์  
 

GE2810101  โลกในศตวรรษที่ 21                        2(2-0-4) 
World in 21st Century 
โลกาภิวัตน์และความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและ 

การเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ ระบบปัญญาประดิษฐ์      
ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

Globalization and modernity; digital transformation and political;  
crises in development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 
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GE2810102               การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                      2(2-0-4) 
Self-Development for Careers 

การพัฒนาตนเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับ 
การทำงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและความคิด
สร้างสรรค์สำหรับการเข้าสู่อาชีพ 

Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and  
characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship    
and creative thinking to careers 
 
GE2810103               ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   2(2-0-4) 

Life and Positive Thinking 
การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก  

การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
Life skill development; transformative learning; positive thinking;  

critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving 

 
GE2810104               การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 

Exercise and Sports for Health 

หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง 
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์     
การกีฬากับการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

The principle of sports science and fitness; knowledge of physical  
activities; enhancing physical fitness for health; Self-physical fitness test; food consumption; 
weight control; leisure and recreation activities; the application of sport science and 
exercises for health 

 
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                       2(2-0-4)      

Activities for Health 
   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุข
ปฏิบัติที่ดี  การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
อาหารเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

Meaning and importance of health and health care practices;  
self-care for good health practices; external organ health care; recreational activities for 
health; healthy food; mental health promotion 
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GE2810106               จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย        2(2-0-4) 
Volunteer Spirit and Disaster Prevention 

   จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสา
ธารณภัยและกิจกรรมจิตอาสากับการป้องกันสาธารณภัย 

Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information  
about disaster; volunteer and disaster prevention activities 
 
GE2810107               การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์      2(2-0-4) 
          Human Innovative and Creative Design Thinking                         

นิยาม คุณค่าและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ ประเภทของนวัตกรรมการคิด 
สร้างสรรค์ เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

Definition value and the importance of creativity; types of  
innovations, creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits 
from works 
 
GE2810108      เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
       I Love RMUTP   
                    ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสำคัญ

และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาตาม        
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสร้างจิตสำนึก          
การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาโครงการที่เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
                              The establishment of Rajamangala University of Technology Phra 

Nakhon (RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life and 
the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment in global 
society; self-awareness; social contribution; the moral life based on the philosophy of 
sufficiency economy, and university project development 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร์                           2(2-0-4)                               
Miscellaneous  Mathematics 
เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์  คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์  คณิตพยากรณ์  คณิต 

กับการลงทุน  คณิตกับสุขภาพ 
Technical and conceptual mathematics;    mathematical tricks;   

mathematical art;  mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics 
and health 
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GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต              2(2-0-4)                               
Science for Living 
อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 
Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials  

and clothing; residence innovation; health and emerging diseases 
 
GE2820103  วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4)                                                                   

Material and Application in Daily Life                                 
วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง การแพทย์ วัสดุสำหรับ  

เครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
Food packaging materials; automotive materials; medical materials;  

materials for clothing; construction materials; material for electric appliance 
 
GE2820104  การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา      2(2-0-4) 

Thinking Decision Making and Problem Solving                                                    
ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ การคิดอย่าง  

มีวิจารณญานและการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ  
การตัดสินใจ การต่อรองและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic  
thinking; critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem solving; 
judgment and decision making; negotiation and complex problem solving 
 
GE2820105  การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน    4(4-0-8)                                             

The Transition to Green Technology for Sustainability 
                      ต้นแบบเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การจัดการขยะ 
นวัตกรรมชีวภาพ วัสดุสำหรบัเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคาร์บอน  

Economic model for sustainable development; biobased products; 
waste management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 
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GE2820106  ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว   4(4-0-8) 
   Intellectual Property for Green Industry     

อุตสาหกรรมสีเขียว  สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว   
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานสากล ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและเครือข่าย
สีเขียว การคุ้มครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น 
การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าทางทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา 
   Green industry; green industry and green networks for eco-society 
and eco-efficiency; driving green industry to international standards; intellectual property 
(IP) and green industry and eco-green networks; IP registration and IP search strategies and 
techniques; introduction to intellectual property law; IP planning and valuation; case 
studies 
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6. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
      6.1   คุณธรรม จริยธรรม 
              6.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนสอดแทรก  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
               (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
             (2)  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

     (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
               6.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า   
ชั้น เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็น ไปตามระเบียบของม หาวิทยาลัย  นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ ่มนั ้นต้องฝึกให้รู ้หน้าที ่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
              6.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย   

 

      6.2  ความรู้ 
              6.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งกลุ่มศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้ 
               (1)  เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
      (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 
      (3)  สามารถนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ  
              6.2.2    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื ่อง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 



25 
 

 

              6.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้         
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
  (1)  การทดสอบย่อย  และการสอบปลายภาคเรียน 

(2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ   
(3)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 

  (4)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5)  ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

      6.3   ทักษะทางปัญญา 
              6.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว  
ดังนั้น  นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทยในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้อง            
มีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
             (1)  คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
             (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา 
             (3)  สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
             6.3.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

   (1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เช่นถ้าเป็น หลักสูตรเทคโนโลยี    
         สารสนเทศ) 
   (2)  การอภิปรายกลุ่ม 

             (3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
              6.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา     
               ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

      6.4    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               6.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
คนเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอนสอดแทรกเพ่ือให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้ 
               (1)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
               (2)  แสดงภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
               (3)  มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำและการนำเสนอ 
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     6.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
               ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ                             
               6.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 

      6.5    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               6.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       (1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
                (2)  สามารถประยุกต์ให้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนำเสนอ
รายงาน 
                (3)  สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
                (4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                (5)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และสื่อสาร  
                6.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

     6.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
                (2)  ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
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7. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์
ของสังคม 
2)  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และ 
มีจิตสาธารณะ 
3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 

 

1) เข้าใจองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ 
2)  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีของสาขา 
3)  สามารถนำผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

 

1) คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
2)  สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้
เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน 
และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 

1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ
ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
2)  แสดงภาวะผู้นำและผู้ตาม
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อผล 
การกระทำและการนำเสนอ 

 

1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
2)  สามารถประยุกต์ให้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ปัญหาและการนำเสนอรายงาน 
3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือ
ในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และแปลความหมาย 
รวมถึงการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
และปลอดภัยในการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และสื่อสาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาภาษาไทย   
GE2100101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                   

GE2100102  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารธุรกิจ                   

GE2100103  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ                   

GE2100106  การสรรคส์รา้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต                   

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   
GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  

GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                  

GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                  

GE2200105  การสนทนาภาษาองักฤษ                  

GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน                  

GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                  

GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู ้                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2200109  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ                  

GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีสาธารณะ 
                 และการโต้วาท ี

                 

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน ์                  

GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ                  

GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ์                  

GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  
GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  

GE2300102  มนุษย์สัมพันธ์                  
GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                  
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   

GE2300108  อาเซียนศึกษา                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูด่ี มสีุข                  

GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน                  
GE2300112  ชุมชนศึกษา                  

GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  

GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป                  

GE2400103  ไทยศึกษา                  

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  

GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                  

GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ   ⚫               

GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  
GE2500101  พลศึกษา                  
GE2500102  ลีลาศ                  
GE2500103  กีฬาประเภททีม                  
GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                  
GE2500105  นันทนาการ                  

GE2500106  ศิลปะการป้องกันตวัและการต่อสูด้้วย 
                  มวยไทย       

                 

GE2500107  พื่อสุขภาพเการฝึกด้วยน้ำหนัก  ⚫                 
GE2500108  การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ ⚫                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  

GE2600102  สถิติเบื้องต้น                           
GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                  
GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป    
                 ทางสถิติ    

                 

GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                       
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                  
GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  

GE2700104  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102  การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   
GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   
GE2810104  การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ                  
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                  
GE2810106  จิตอาสาและการปอ้งกันสาธารณภัย                  
GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 
                 สร้างสรรค์ของมนุษย์ 

                 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร ์                    
GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต                    
GE2820103  วัสดุและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                    
GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแก้ปัญหา                  
GE2820105  การเปลี่ยนผ่านสูเ่ทคโนโลยีสีเขยีว 
                  เพื่อความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  
 
 
 


