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หลักสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัขอนแกน 

(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548) 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  General Education Program, Khon Kaen University 

2.  หนวยงานรับผิดชอบ 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.  หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1  หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ เดือนมกราคม 

2547 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 73 หลักสูตร พบวา โครงสรางและจํานวนหนวยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ในแตละหลักสูตรมีความแตกตางกันมาก จํานวนหนวยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีตั้งแต 

ต่ําที่สุดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือ 30 หนวยกิต จนถึงสูงที่สุดคือ 42 

หนวยกิต ในสวนของรายวิชาพบวา มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อแตกตางกันปรากฏในหลักสูตร 

ทั้งหมดรวมถึง 155 รายวิชา และมีรายวิชาจํานวนมากที่เน้ือหาไมสอดคลองกับปรัชญาของวิชา 

ศึกษาทั่วไป ซึ่งไมควรจัดไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แตควรเปนรายวิชาพื้นฐานของวิชาชีพ 

มากกวา เชน รายวิชาที่มีเนื้อหาเปนวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาทิ เคมี ฟสิกส แคลคูลัส อัลจีบรา 

เปนตน  การเลือกและจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปไวในหลักสูตรขึ้นอยูกับวามีรายวิชาใดเปดสอนอยู 

แลวบาง ก็จะติดตอคณะหรือภาควิชาที่รับผิดชอบสอนวิชานั้นๆ ใหเปดสอน ในบางครั้งก็อาจ 

ไมไดตรงตามความตองการ 

สภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน เปนอุปสรรคอยางมากตอการ 

ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1)  ไมตอบสนองในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัด 

การศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนโดยสมบูรณ คือ เกง ดี และมี 

ความสุข ตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2)  ไมเอ้ือตอการขยายไปสูแนวทางการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย และหลักสูตร 

นานาชาติ เพราะแตละหลักสูตรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่แตกตางหลากหลายจนเกินไป ไม 

สามารถเทียบโอนกันไดหรือเทียบโอนกันไดนอยมาก นอกจากนี้จํานวนรายวิชามีจํานวนมากถึง 

155 รายวิชา หากมีการเปดหลักสูตรใหม คณะที่รับผิดชอบสอนจะไมสามารถรองรับความ
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ตองการของหลักสูตรตางๆ ได และควบคุมไดยากเน่ืองจากจะขึ้นอยูกับวาหลักสูตรใหมเหลานั้น 

จะเลือกเอารายวิชาใดไปบรรจุไวในหลักสูตร 

3)  รายวิชาศึกษาทั่วไปมีขอบเขตเนื้อหากวาง ซึ่งครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ ฯลฯ ดังนั้นอาจารยจากทุกคณะ 

สามารถรวมสอนได แตในปจจุบันสวนใหญเปนรายวิชาสังกัดบางคณะเทานั้น ทําใหมีขอจํากัด 

ในการสอน และไมสนับสนุนใหเกิดการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมกัน ทั้งในดาน 

ทรัพยากรบุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยในดานการ 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไป เอ้ือตอการจัดการ 

หลักสูตรที่หลากหลาย และสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 351/2544) เรื่อง นโยบายการ 

จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเก่ียวกับการ 

จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปไวหลายครั้ง ไดแก การประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2546 การประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 และการประชุมครั้งที่ 

2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ2547 ซึ่งสรุปสาระสําคัญที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเก่ียวกับ 

การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 1) ใหกําหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ตองสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 2) ใหพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 

ใหมีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย และ 3) ใหมีหนวยงาน 

กลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  สําหรับหลักสูตรวิชาศึกษา 

ทั่วไป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) นี้จึงไดรับการพัฒนาขึ้นดวยเหตุผลดังกลาวแลว 

3.2  ปรัชญาของหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายความถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู 

อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผู 

ใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม 

ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา 

ความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

ปรัชญาของการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีรากฐานจากความคิดที่วา การพัฒนา 

คนจะตองพัฒนาใหมีความสมบูรณและสมดุลตามองคประกอบธรรมชาติของคนคือ รางกายและ 

จิตใจ (อารมณ ความคิด สติปญญา และจิตวิญญาณ)  ซึ่งตองมีองคความรูทั้ง 3  ศาสตรคือ 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร โดยวิชาศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเปนการบูรณา 

การผสมผสานระหวางเนื้อหาวิชาในศาสตรตางๆ ดังกลาว และตองไมเปนวิชาที่มีลักษณะ 

เฉพาะเจาะจงลงไปในเนื้อหาวิชาเฉพาะดานซึ่งเปนพื้นฐานของวิชาเอก



กันยายน 2548 3 

3.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1)  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและเปนผูใฝรู ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ 

ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

2)  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความ 

เขาใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคม 

ไดอยางมีความสุข 

3)  เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในบทบาทหนาที่และ 

สิทธิของตนในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคมและประเทศชาติ และซาบซึ้งในคุณคาของ 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและประชาคมนานาชาติ 

4.  กําหนดการเปดสอน 

จะเปดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 

เปนตนไป 

5.  อาจารยผูสอน 

อาจ า ร ย ผู ส อน ในห ลักสู ต ร วิ ช าศึ กษ าทั่ ว ไ ป   ไ ด แก   อ าจ า ร ย ป ร ะ จํ าขอ ง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนจากทุกคณะและหนวยงาน และอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยจะจางหรือ 

เชิญเปนผูสอนตามความเหมาะสมและความจําเปน 

6.  นักศึกษา 

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้ ไดแก นักศึกษาที่เขา 

ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตภาคการศึกษาตน ป 

การศึกษา 2549 เปนตนไป ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรีดังกลาวนั้น จะตองเปนหลักสูตรใหม 

หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติใหมีรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนี้บรรจุไวในหลักสูตร 

หรือสามารถเทียบโอนกับรายวิชาเดิมในหลักสูตรเรียบรอยแลว 

7.  หลักสูตร 

การจัดรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

1)  เปนไปตามโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหหลักสูตรตองมีรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2)  เน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะตองมีลักษณะเปนการบูรณาการ ไมเปนวิชา 

ที่มีเน้ือหาเฉพาะซึ่งเปนความรูพื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้นๆ 

3)  มีเปาหมายหรือสะทอนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

ประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
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3.1)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 

3.2)  มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 

3.3)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

3.4)  มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 

3.5)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

3.6)  มีวินัยและคานิยมที่ดี 

3.7)  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

3.8)  มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

3.9)  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา 

3.10)  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3.11)  สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช 

3.12)  มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเน่ือง 

7.1  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  รวมแลวตองไมนอยกวา 30 

หนวยกิต 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองกําหนดใหนักศึกษาเรียน 

รายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนรายวิชาในกลุมวิชา 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตรสามารถ 

กําหนดใหมีรายวิชาใดๆ ก็ไดที่ตองมาจากกลุมวิชาทั้งสองกลุม โดยใหมีการกระจายอยาง 

เหมาะสม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร 

กรณีที่เปนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได 

ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาจไดรับการยกเวน แต 

จํานวนหนวยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรับการยกเวนและที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมใน 

หลักสูตร ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

กรณีที่หลักสูตรใดมีความจําเปนตองกําหนดรายวิชาในหลักสูตรใหเปนไปตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลตอการรับรองคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาในการปฏิบัติงานใน 

วิชาชีพนั้นๆ อาจพิจารณากําหนดรายวิชาอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ปรากฏในหลักสูตรนี้ไวในหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไปได ทั้งนี้ตองไมขัดกับปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปและมีไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

รายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปที่กําหนดไวใน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การดําเนินการเก่ียวกับการใชหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
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7.2  รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) ประกอบดวย รายวิชาในกลุม 

วิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1)  รายวิชาในกลุมวิชาภาษา 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในดานทักษะ 

การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจําวัน และเครื่องมือสื่อสารในการแสวงหาความรู 

ตอไป  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้  และรายวิชาอ่ืนๆ ที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 (303) 

English for Communication 

000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3 (303) 

English for Academic Purposes I (EAP I) 

000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3 (303) 

English for Academic Purposes II (EAP II) 

000 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (303) 

Thai for Communication 

000 112  ภาษาไทยทางวิชาการ  3 (303) 

Thai for Academic Purposes 

หลักสูตรสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะดาน เชน ภาษาอังกฤษเทคนิค 

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรืออ่ืนๆ เพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะของ 

หลักสูตรไดตามความจําเปนและความเหมาะสม ทั้งนี้รวมกันแลวตลอดหลักสูตรตองมีรายวิชา 

ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2)  รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

มุงพัฒนาผู เ รี ยนในดานกระบวนการคิดวิเคราะหและแสวงหาความรูด าน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม และซาบซึ้งในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจ 

ในพฤติกรรมของมนุษยเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และภูมิปญญาทองถิ่น  มี 

จิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ รวมทั้งตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่ 

พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้  และรายวิชาอ่ืนๆ ที่จะเปด 

เพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป



กันยายน 2548 6 

000 130  ทักษะการรูสารสนเทศ  3 (303) 

Information Literacy Skills 

000 131  ทักษะชีวิต  3 (303) 

Life Skills 

000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ  3 (303) 

Life and Aesthetics 

000 133  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(223) 

Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

000 140  หลักการจัดการสมัยใหม  3 (303) 

Principles of Modern Management 

000 141  สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม  3 (303) 

Fundamental Rights and Civil Society 

000 142  คุณคาของชีวิต  3 (222) 

The Value of Life 

000 150  ไทยศึกษา  3 (303) 

Thai Studies 

000 151  โลกาภิวัตนศึกษา  3 (303) 

Globalization Studies 

000 152  สันติศึกษา  3 (303) 

Peace Studies 

000 153  ภูมิปญญาทองถิ่น  3 (303) 

Local Wisdom 

3)  รายวิชาในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิดและการแสวงหาความรูจากธรรมชาติทั้งดาน 

ชีวภาพและกายภาพ เขาใจในความหมายและความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิตและความคิดของมนุษย รวมทั้งสภาพแวดลอม 

ปจจุบันและอนาคต รูจักใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการศึกษาคนควาและการประยุกตใชงาน 

อันจะมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

และรูจักใชประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบดวยรายวิชา 

ดังตอไปนี้ และรายวิชาอ่ืนๆ ที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

000 161  การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3 (303) 

Applications of Mathematics and Statistics in Daily Life
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000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมยัใหม  3 (303) 

Life and Modern Technology 

000 163  ชีวิตกับเอกภพ  3 (303) 

Life and The Universe 

000 164  ชีวิตกับพลังงาน  3 (303) 

Life and Energy 

000 171  ชีวิตกับสุขภาพ  3 (303) 

Life and Health 

000 172  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  3 (303) 

Life and Environment 

7.3  คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

ตัวเลข 3 ตัวแรก  แทนหนวยงานรับผิดชอบวิชา 

000  หมายถงึ  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัย 

ตัวเลขตัวที่ 4  แสดงระดับของวิชา 
เลข 1  หมายถงึ  รายวิชาข้ันตน ระดับปริญญาตรี 

ตัวเลขตัวที่ 5  แสดงหมวดวิชา 

เลข 02  หมายถงึ  รายวิชาในกลุมวิชาภาษา 

เลข 35  หมายถงึ  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เลข 68  หมายถงึ  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตัวเลขตัวที่ 6  แสดงลําดับที่ของวิชา 

7.4  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1)  รายวิชาในกลุมวิชาภาษา ประกอบดวย 

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 (303) 

English for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถ 

สื่อสารในสถานการณตางๆ ในสังคมได 

Development of listening, speaking, reading and writing English 

language skills for communication in social settings.
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000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3 (303) 

English for Academic Purposes I (EAP I) 

เงื่อนไขของรายวิชา :  000 101 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเอง 

และทางวิชาการ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

Development  of  basic  English  language  skills  to  help  achieve 

personal and academic goals and to promote lifelong learning. 

000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3 (303) 

English for Academic Purposes II (EAP II) 

เงื่อนไขของรายวิชา :  000 102 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและ 

ทางวิชาการ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

Development of advanced English  language skills to help achieve 

personal and academic goals and to promote lifelong learning. 

000 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (303) 

Thai for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการ 

ประกอบอาชีพในอนาคต 

Development of Thai  language skills  for daily  life communication 

and for the students’ future works. 

000 112  ภาษาไทยทางวิชาการ  3 (303) 

Thai for Academic Purposes 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสารทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการใช 

ภาษาไทย ทั้งการฟง  การพูด  การอาน และการเขียนเชิงวิชาการ 

Problems  of  use  of  Thai  language  for  academic  communication; 

development of Thai language skills include speaking, listening, reading, and 

academic writing skills.
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2)  รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 

000 130  ทักษะการรูสารสนเทศ  3 (303) 

Information Literacy Skills 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ ไดแก การใหความหมายและการวิเคราะหความ 

ตองการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ กลยุทธการคนและทักษะการคน 

สารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 

การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 

Information  literacy  and  higher  education,  information  literacy 

skills  development  processes  include;  defining  and  analyzing  the  need  for 

information,  selecting  sources  of  information,  search  strategies  and 

information  searching  skills,  evaluation  of  information  values,  information 

analysis and synthesis,  information composition and presentation  in various 

formats. 

000 131  ทักษะชีวิต  3 (303) 

Life Skills 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเปนในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต 

โดยเนนทักษะการคิด ภาวะการเปนผูนํา บุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม การเสียสละ 

เพื่อสวนรวม และการจัดการปญหาชีวิต 

Development of life skills for daily life and future works; emphasis 

is  on  thinking  skills,  leadership,  personality,  social  coexistence,  giving  and 

sacrifice, management of life problems. 

000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ  3 (303) 

Life and Aesthetics 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับสุนทรียะ สุนทรยีะในธรรมชาติ  ศิลปะ และ 

วัฒนธรรม ประสบการณเก่ียวกับสุนทรยีะ  การวิเคราะหคุณคาของสุนทรียะ 

Knowledge  and  appreciation  of  aesthetics;  aesthetics  in  the 

nature, arts and cultures, experiences on aesthetics, analysis of the values of 

aesthetics.
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000 133  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 (223) 

Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลนกีฬา    การออกกําลังกาย    การสงเสริม 

สุขภาพ  และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย    หลักการดูกีฬา  การเลือกกิจกรรมกีฬา 

และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใชในชีวิตประจําวัน    การฝกทักษะ 

พื้นฐานทางกีฬาและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย    กีฬาและการออกกําลังกาย 

รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion 

and fitness, principles of sport spectator, selection of sport activities suitable 

for oneself and applicable in daily life, practice in sport basic skills and fitness, 

sport, exercise and selfcare for good health and wellness development. 

000 140  หลักการจัดการสมัยใหม  3 (303) 
Principles of Modern Management 
เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการ 

จัดการองคการ การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาที่ในการจัดการ ประเด็นอ่ืนๆ ที่ 

นาสนใจเก่ียวกับแนวโนมดานการจัดการสมัยใหม 

Concepts  and  principles  of  management;  modern  management 

theories;  concepts  of  organization  management;  organizational  resources 

management; managerial functions; other interesting issues related to trends 

of modern management. 

000 141  สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม  3 (303) 
Fundamental Rights and Civil Society 
เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความหมายและที่มาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน รากฐานของ 

เสรีภาพและความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิ 

พลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักกฎหมายที่ควรรู 

พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคม ความเคล่ือนไหวของประชา 

สังคมไทย 

Definitions  and  sources  of  natural  rights  and  human  rights, 

foundations  of  freedom  and  justice,  human  dignity  and  value,  equity,  civil 

rights  and  liberty  in  the  Thai  constitution,  principles  of  laws  for  students, 

development  of  civil  societies  and  their  analysis,  movements  of  Thai  civil 

societies.



กันยายน 2548 11 

000 142  คุณคาของชีวิต  3 (223) 
The Value of Life 
เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

แนวคิดเก่ียวกับชีวิต    ความหมาย  คุณคาและเปาหมายของชีวิต    ปรัชญา 

และแนวคิดในการดําเนินชีวิต  หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต  ศาสตรแหงความเขาใจตนเอง 

และผูอ่ืน    คุณธรรมและจรยิธรรมในตนเองและการอยูรวมกันในสังคม  การพัฒนา 

คุณธรรมและจรยิธรรมในการดําเนินชีวิต  แนวคิดและทักษะในการเผชิญปญหาชีวิต ฝก 

ปฏิบัติการทําความเขาใจชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม 

Concept, meaning, value, and goal of life, philosophy and doctrine 

of  living, concepts of selfunderstanding and empathy, virtues and ethics  in 
self and social living, development of virtues and ethics for living, concepts of 

life’s problem facing and solving, practices in selfunderstanding and virtues 

and ethics developments. 

000 150  ไทยศึกษา  3 (303) 

Thai Studies 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความเปนมาของประเทศไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุในสังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 

ไทย ประเทศไทยในสังคมโลก 

History  of  Thailand,  characteristics  of  Thai  society  and  cultures, 

pluralistic cultures and ethnicity in Thai society, socioeconomic and political 

development , Thailand in the global community 

000 151  โลกาภิวัตนศึกษา  3 (303) 

Globalization Studies 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความหมายและความเปนมาของโลกาภิวัตน กระแสโลกาภิวัตนและการ 

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธและผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมโลก 

และมนุษยในดานตางๆ ไดแก สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม โลกาภิวัตนกับสังคมไทย และประเด็นอ่ืนๆ ที่นาสนใจ  กรณีศึกษา 

Definition  and  development  of  globalization,  globalization  and 

global  social  change,  relationship and  impacts of globalization on the world 

society and human in various aspects include social and cultures, economics, 

politics, nature and environments, globalization and Thai society, and other 

interesting topics, case studies.



กันยายน 2548 12 

000 152  สันติศึกษา  3 (303) 

Peace Studies 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความหมาย และแนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความ 

ขัดแยงและความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการ 

ความขัดแยงโดยสันติวิธี 

Definitions and key concepts in peace and peace studies, problems 

of conflicts and violence at the family, community, domestic and international 

level, nonviolence as a technique for conflict resolution. 

000 153  ภูมิปญญาทองถ่ิน  3 (303) 

Local Wisdom 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่นตามบริบทแวดลอมทางสังคม 

ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชี วิตและพัฒนาการของชุมชน 

ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

Knowledge  and  understanding  of  local  wisdom  in  the  social 

context;  relationship  of  local  wisdom  and  ways  of  life  and  the  community 

developments;  social  and  globalization  impacts  on  local  wisdom 

developments. 

3)  รายวิชาในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

000 161  การประยุกตคณิตศาสตรและสถติิในชีวิตประจําวัน  3 (303) 

Applications of Mathematics and Statistics in Daily Life 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

กระบวนการทางคณิตศาสตร การแปลความหมายทางคณิตศาสตรและการ 

สื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการคาดการณและ 

แกปญหา การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และการใชวิธีการทางสถิติและความ 

นาจะเปน 

Mathematical  processes,  mathematical  definition  and 

communication, applications of mathematics and statistics for prediction and 

problem  solving,  study  of  the  relations  of  variables  and  uses  of  statistical 

methods and probability.



กันยายน 2548 13 

000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม  3 (303) 

Life and Modern Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศ นาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ แนวโนมการ 

พัฒนาเทคโนโลยี ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีตอชีวิต สังคมและโลก 

Modern  science  and  technology,  information  technology, 

nanotechnology,  biotechnology,  genomic  technology,  and  other  modern 

technologies;  trends  of  technology  developments;  impacts  of  technological 

development on life, society, and the world. 

000 163  ชีวิตกับเอกภพ  3 (303) 

Life and The Universe 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ประวัติดาราศาสตร กําเนิดเอกภพ กาแลกซี วิวัฒนาการของดาว ระบบ 

สุริยะ ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร ชีวิต และระบบนิเวศ 

History  of  astronomy,  beginning  of  Universe,  Galaxies,  Stellar 

evolution, Solar system, Sun, Earth, Moon, Life, and Ecosystem 

000 164  ชีวิตกับพลังงาน  3 (303) 

Life and Energy 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ 

พลังงาน รูปแบบของพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต 

และสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน 

Relationship between energy and living, interaction of energy and 

matters,  forms  of  energy  and  energy  conversion,  effect  of  energy 

consumption  to  the  living  and  environment,  renewable  energy,  energy 

conservation.



กันยายน 2548 14 

000 171  ชีวิตกับสุขภาพ  3 (303) 

Life and Health 

เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

โครงสรางและหนาที่ของรางกาย การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ความ 

ปลอดภัยของอาหารและเครื่องสําอาง โรคที่มีผลกระทบตอสังคม การระบาดและการ 

ปองกันโรค สารพิษ พืชและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน การใชยาและยาสามัญประจําบาน 

การดูแลสุขภาพตนเอง 

Human structure and functions, reproductive and growth, safety in 

food  and  cosmetics,  diseases  affecting  society,  epidemic  and prevention  of 

diseases, toxic substances, plant and herbs in daily life, medication and over 

the counter drug, selfcare. 

000 172  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  3 (303) 
Life and Environment 
เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี 

หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและระบบนิเวศ 
พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของอาหารและสารสําคัญตอชีวิตมนุษย 
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยทั้งทางบวก 
และทางลบตอสิ่งแวดลอม ภาวะเรือนกระจก 

Basic  unit  of  organism,  relation  of  structure  and  ecosystem, 
genetics and evolution of organism, food cycle and essential components for 
human being, environment and daily life, positive and negative consequence 
of human behavior on environment, greenhouse effect. 




