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  รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
ภาษาอังกฤษ:  General Education Program  

 
2. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
    -ไม่มี- 

 
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.2 ภาษาที่ใช ้ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นวิชาเกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ 
4.3 การรับผู้เข้าศึกษา  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มใช้ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  5.2 สภาวชิาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่  7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  5.3 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2563 ในการประชุมครั้งที ่6 /2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

6.  ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
   คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 
 

5 

7.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
 

8. ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทีเ่ป็นเงื่อนไขจำเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          8.1 กรอบแนวคิดสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข อยู่ภายใต้นโยบาย
การศึกษาของชาติ ที่มีความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิดต่างๆ ทั้งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  -๒๕๖๔) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของการศึกษาแห่งชาติและการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตหรือคุณลักษณะบัณฑิตตาม K-A-S-E-M 
                  

8.2  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านเศรษฐกิจ 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามี
บทบาทต่อการการขับเคลื่อนระบบธุรกิจ และวิถีชีวิตของคนในสังคมโลก ทำให้ระบบการลงทุน การตลาดอยู่ใน
ระบบออนไลน์มากที่สุด  เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำงานแทนคน โลกทางเศรษฐกิจจึงเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทหรือเงื่อนไขต่างๆ เป็นผลกระทบต่อความเป็นพลเมืองทั้งด้านทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมในการอยู่
ร่วมกันทั้งระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและระดับโลก สังคมยุคนี้แม้จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
เรียนรู้ได้มากกว่าอดีต แต่ในขณะนั้นวิถีชีวิตด้านความเป็นมนุษย์มีความซับซ้อนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึกและวิญญาณมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills or Soft Skills)  ให้แก่
ผู้เรียน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงพิจารณานำกรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตแบบเกษม (K-A-S-E-M)  กรอบ
แนวคิดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 มาเป็น
ตัวกำหนดในการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ 
 
 8.3 สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นสังคมโลกขนาดใหญ่ มีความเป็นพลเมืองโลกเดียวกันของประชากรทั่ว
โลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคน ทำให้ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองมีความซับซ้อนเชิงพหุ
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สังคมและวัฒนธรรมภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งลักษณะดังกล่าวนำไปสู่การเรียนรู้ การเลียนแบบ 
รวมทั้งการแข่งขัน และการพัฒนาร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย  นอกจากนั้น ระบบพลเมืองโลกดังกล่าว มีความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ระบบการปกครอง และเกิดความขัดแย้งที่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะความ
ขัดแย้งภายในจิตใจตนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่นหรือสังคม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนทัศน์ที่นำไปสู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับโลกและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และภูมิต้านทานด้าน
ทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตในสังคมโลกทั้งปัจจุบันและโลกอนาคต รวมทั้งมีความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างทั้ง
ด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และการเมือง 
  
9.  ผลกระทบจากสถานการณ์โลกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  9.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึง
กันเป็นพลเมืองโลกเดียวกัน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทที่ต้องผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้กรอบแนวคิดวิชาศึกษาทั่วไป มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552  มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 และคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (K-A-S-
E-M) มาเป็นกรอบความคิดในการออกแบบหลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระ
รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมในยุคที่ โลกมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 
 9.2 ความเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กำหนดพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ  มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ  เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก  
ตามเป้าประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คุณลักษณะผู้เรียนแบบ “เกษม” (K-
A-S-E-M)  ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กำหนดเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนทุกคน 
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10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน 

1 การเตรียมวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือหลักสูตร
ต่าง ๆ 

จัดทำเป็นนโยบายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยจัด 
 กลุ่มวิชาบังคับ เป็นการพัฒนาผู้เรียน โดย
วิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนตามสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 กลุ่มวิชาเลือก เป็นการเสริมคุณลักษณะแก่ 

ผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนและหัวหน้า
บริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิชา 

2 การเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป คณะวิชาเป็นผู้เสนอคำขอเปิดรายวิชาให้สำนัก
วิชาศึกษาทั่วไปจัดตามสัดส่วน  ซึ่งสำนักวิชา
ศึกษาทั่วไปมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

3 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ยึดหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
คุณลักษณะบัณฑิต (K A S E M) 

4 การติดตามและประเมินผล จัดทำการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 

5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในระยะการพัฒนาหลักสูตร 5 ปีนั้น สำนักวิชา
ศึกษาทั่วไปมีการกำกับติดตามมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลกที่เหมาะสมต่อเนื่อง 

6 การพัฒนาผู้สอน ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ใหม่และรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนา
ความรู้เชิงบูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
ด้วยระบบ PDCA   
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  

2.1  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  
 

1) ความเป็นมาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้อนุมัติให้จัดตั้ง
เป็น “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2550 มีหน้าที่ในการบริหารงานเทียบเท่าคณะวิชา 
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทุกคณะ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนภายใต้โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาพลานามัย  

 นอกจากนั้น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการเสนอฉบับปรับปรุงหลักสูตรมาตามลำดับ คือ พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรได้อนุมัติให้เปิดสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดของศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์หรือผู้เรียนในปัจจุบันและชีวิตในอนาคต  มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยทักษะชีวิตและทักษะสังคมเอาตัวรอดด้วยความดีงามและมีความรู้อย่าง
กว้างขวาง 
 

2) หลักการและเหตุผล  
กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น ได้ให้ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้
ว่า   หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจจำแนกเป็นรายวิชา โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี โดย
ให้มีจำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ยึดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตาม      
อัตลักษณ์ของสถาบัน และอยู่ภายใต้แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ที่ระบุว่า 
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วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จน
เกิดความซาบซึ้ง และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควร
จัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้ นสูงอีก และไม่ควรนำ
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป  

นอกจากนั้น การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2563 นี้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุถึงสาระสำคัญแนวทางในการจัดการศึกษาและวัตถุประสงค์
สำคัญของการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ   

ด้านผู้เรียนรู้ (Learner Person) คือ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บน
พ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) คือ เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ ความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ มูลค่าใหก้ับตนเอง และสังคม 

ด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง(Active Citizen) คือ เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสํานึกเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการ
อยู่รว่มกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลกอย่างสันติ 
 จะเห็นได้ว่า เป้าหมายขอการจัดการศึกษา คือ การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ มทีักษะชีวิต ทักษะทางสังคม คือ มีความดี มีความเก่ง และมีความสุขในการดำรงชีวิต 
 

3) ปรัชญาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
การปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาให้มีเป้าหมายชัดเจน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต  ได้มีหลักปรัชญา คือ “สร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ พลังปัญญา คุณธรรม คุณค่า 
และนำพาคุณประโยชน์  ” 
 ปรัชญาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เป็นการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นกรอบ
แนวคิดที่อยู่ใต้เป้าหมายของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านบุคลิกภาพ ร่างกาย และจิตใจ และนอกจากนั้น ปรัชญาสำนักวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ภายใต้หลักปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ประกอบด้วย คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์  
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4) ความสำคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีภารกิจดูแลรับผิดชอบเป็นวิชาหลักในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุก
หลักสูตร ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นพลเมืองดีของสังคม 
ประเทศชาติ  สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 
5) วัตถุประสงค์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 

คุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นผู้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีโลกทัศน์

กว้างไกล 
2. เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง สามารถปรับตัวอยู่ ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข          

บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีจิตสาธารณะ สำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมือง 

ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยและสากล 
4. มีความเพียร มุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน เป็นนักปฏิบัติได้  
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
6. มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 
จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวมานี้  คุณลักษณะของผู้เรียนข้อ 1 - 6 

นั้นได้ระบุอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ  ตรงตามกรอบแนวคิดของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
 
2.2 คำอธิบายกลุ่มสาระและความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา มหาวิทยาลัยได้มี
คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารในการดำเนินงานตั้งแต่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มวิชา มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับคณะวิชาต่าง ๆ  ในการปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  
 คณะทำงานมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบกรอบความคิด โครงสร้าง กลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มีกระบวนการทำงานผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่ าง ๆ   
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะต่าง ๆ และวิทยากรมาให้ความรู้ ออกความเห็น วิพากษ์  และสรุปผล
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การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับระดับสูงของมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 จากการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2563  ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาระ โดยมีคำอธิบายของ
แต่ละกลุ่มสาระดังปรากฏในตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 คำอธิบายกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
กลุ่มสาระ (Theme) คำอธิบาย 

Language and 
Communication 
ภาษากับการสื่อสาร 

แนวคิดและหลักการ ด้านวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของภาษาในการสื่อสาร การใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการอ่าน 
การพูด การฟัง  การเขียน การแสดงสัญลักษณ์ การนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการศึกษา สืบค้น 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

Creativity, Innovation and 
Entrepreneurship 

การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
การเป็นผู้ประกอบการ 

แนวคิดและหลักการด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในการ
ดำรงชีวิต การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้นำธุรกิจ
ส่วนตัวและองค์กรธุรกิจ ทั้งด้านกาย จิต  อารมณ์  ความรู้ คุณธรรม และการปรับตัว
ในสังคม โดยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ความ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การสร้างสรรค์นวัตกรรมกับการดำเนินธุรกิจ การแก้ปัญหาชีวิต
ในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกสมัยใหม่ 

Arts and Science 
ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งชีวิต 

แนวคิดและหลักการด้านศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ในเชิงบูรณาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ คุณธรรม และ
จริยธรรม มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมในการดำรงตนอย่างสันติสุข มีจิตใจตื่นรู้
และประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรักชาติ รักความเป็นไทย มีผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ 

Global Citizen 
พลเมืองโลก 

แนวคิดและหลักการ ความรู้ สติปัญญา ศิลปะวิทยาการ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่
จำเป็นต่อชีวิต การมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมไทย
และสังคมโลก มีความรอบรู้กว้างขวาง โลกทัศน์ชีวิตที่กว้างไกล รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา พหุวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  มีทักษะทางสังคมสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ นำไปปรับตัวหรือมีวิถี
ชีวิตอยู่ในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ 

Aesthetics 
สุนทรียศาสตร ์

แนวคิดและหลักการด้านสุนทรียภาพของชีวิตแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ความมีสุนทรียภาพที่ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า หวงแหน รักษา และพัฒนาความงามเหล่านั้น
ทั้งในมิติของวัตถุ มิติของจิตวิญญาณที่ปรากฏในศิลปวัตถุต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม  และสุนทรียภาพตามธรรมชาติ   
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กลุ่มสาระ (Theme) คำอธิบาย 
Wellness and Personality 

Development 
ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและ

บุคลิกภาพ 

แนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพพลานามัยแบบองค์รวม   มีสุขภาพกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่เข้มแข็งสมบูรณ์  การมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น การดำเนินชีวิตด้วยทักษะที่ดี
งาม ทั้งด้านกาย จิตใจ อารมณ์  ความรู้สึก สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำเป็นทาง
สังคม  สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม 

 
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งด้านภาษา 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และพลานามัย  โดยศาสตร์เหล่านี้ได้ปรากฏในกลุ่ม
สาระหรือรายวิชาต่าง ๆ  ดังแผนภาพความเชื่อมโยงของศาสตร์กับกลุ่มสาระ ต่อไปนี้ 
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แผนภูมิความเชือ่มโยงแบบบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ในกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 โดยได้แบ่งผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 ด้าน ในแต่ละ
กลุ่มสาระ มีจุดเน้นของวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปครบทั้ง 5 ด้าน ดังมาตรฐานผลการเรียนรู้และคำอธิบายของแต่ละมาตรฐานแสดงดังตารางที่ 2   
 

ตารางท่ี 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระ 5 ด้าน 

คำอธิบาย 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

1.1 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรัก ความเมตตา 
1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มคีวามเพียร มุ่งมั่น และซื่อสตัย์ สุจริต 
1.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม 
      จริยธรรมในชีวิตประจำวัน 
1.4 ดำรงชีวิตดว้ยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านความรู้ 
 

2.1 มีความรอบรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตตนเอง ผู้อ่ืน และภาวะแวดล้อม 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะและพฒันาบคุลิกภาพ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

3.1 สามารถระบุประเดน็ปัญหา วิเคราะห์ จินตนาการ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการดำรงชีวิต 
     อย่างเหมาะสม 
3.2 สามารถวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง และบูรณาการศาสตร์ตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคม      
3.4 สามารถคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ 

4. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

4.1 ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหนา้ที่ของความเปน็พลเมือง 
4.2 มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สงัคม 
4.3 เคารพสิทธิเสรีภาพ ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร  
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ ในการสือ่สารและการเรียนรูไ้ด้อย่างถูกต้อง  
     ตามหลักการ  
5.3 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและประเมินผลไดอ้ย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3 ความเชื่อมโยงของมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำแนกตามกลุ่มสาระ 
          
            มาตรฐาน 
            ผลการเรียนรู้ 
 
 
 กลุ่มสาระ 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตนด้วยความอ่อน
น้อม มีวินัย และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
รักการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อ

พัฒนาทักษะทาง
ปัญญา 

มีทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และสามารถ
ร่วมมือร่วมใจ 
ทำงานเปน็ทีม
ด้วยจิตสำนึก
สาธารณะ 

มีความคิดอย่าง
เป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาสู่การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

มีทักษะในการ
สื่อสารอย่างรู้

คุณค่า 
 
 
 

ภาษากับการสื่อสาร      
การสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการเป็นผู้ประกอบการ 

     

ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต      
พลเมืองโลก      
สุนทรียศาสตร์      
ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ
และบุคลิกภาพ 

     

 

ช่องที่มีแถบสี หมายถึง ความรับผิดชอบหลักของแต่ละกลุ่มสาระ การจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจุดเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อศึกษาครบตามเงื่ อนไขของ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและมีผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน 

 
2.4  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 2.4.1 การจัดการหลักสูตร   หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงไว้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนการพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนา มาตรการ 

(1) การดำเนินการบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และศึกษาความกา้วหน้าทุก ๆ ปีใน
รอบระยะเวลา 5 ป ี

จัดแผนงานจัดการแบบองค์รวม และ
อาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย
การศึกษาที่เก่ียวข้องตามสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
ไว้เพื่อดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก
ประการ 

ส่งเสริมบทบาทหนา้ทีบุ่คลากรให้
มีความรู้และเข้าใจการทำงาน
แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนา มาตรการ 
(2)  สร้างยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพเป็นสากล 

จัดทำแนวทางยุทธศาสตร์การเรียนการ
สอน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
การเรียนการสอนตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ควบคุมและติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนงานอย่าง
รัดกุม 

(3) ปรับปรุงรายวิชาตา่ง ๆ ในหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงสังคม
และวัฒนธรรม และความต้องการของ
สังคม 

ศึกษาประสทิธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
เชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุงรายวิชา 

กระตุ้นให้ผู้สอนวิชาศึกษาทัว่ไป
พัฒนาคุณภาพการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ ์

(4) สร้างความร่วมมือระบบเครือข่าย
การเรียนรู้วิชาศึกษาทัว่ไปภายในและ
ภายนอก 

การส่งบุคลากรเข้าเป็นสมาชิก
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อศึกษาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการพฒันาวิชาศึกษา
ทั่วไปให้มีความถูกต้องชัดเจนยิง่ขึ้น 

การแลกเปลี่ยนทัศนะการทำงาน
วิชาศึกษาทั่วไปกับสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการจัดการ
ความรู ้(KM) 

(5) ศึกษาวิจัยดา้นการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

นำผลงานศึกษาวจิัยการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปมาพฒันากระบวน
มาตรฐานและคุณภาพวิชาศึกษาทั่วไป
ให้มีมาตรฐานเป็นสากล 

ส่งเสริมการวิจัยการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

  
2.4.2 การให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
 มาตรฐานการเรียนการรู้วิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนทุกคน จัดปฐมนิเทศแก่ผู้เรียนให้เกิดความตระหนักรู้เชิงกว้าง และจัดให้ผู้เรียนสามารถพบกับอาจารย์
เพ่ือปรึกษาด้านการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล หรือผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ ระบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถกระทำได้ตาม
ความจำเป็นของผู้เรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

 2.3 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 
 

 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต การเก็บสะสมคลังหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบัน (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนว
ทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มสาระ 6 

กลุ่ม คือ กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต กลุ่มสาระพลเมืองโลก กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ และกลุ่มสาระศาสตร์
การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ โดยการบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ 
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เขา้ด้วยกัน คือ ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และพลานามัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบ
แนวคิดมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก  และ 
รายวิชาเลือกอิสระ ซึ่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2563 

ที ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โครงสร้างฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 
1 รายวิชาบังคับ 

1.1 ศษท101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
1.2 ศษท102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1.3 ศษท401 สมาร์ทเกษม 

                 9  หน่วยกิต 
       3  หน่วยกิต 
       3  หน่วยกิต 

              3  หน่วยกิต 
2 รายวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
2.2 กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
2.3 กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
2.4 กลุ่มสาระพลเมืองโลก 
2.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
2.6 กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

                16  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 

3 รายวิชาเลือกอิสระ      ไม่น้อยกว่า                  5  หน่วยกิต 
          จำนวนหนว่ยกิตรวม                  30  หน่วยกติ 

คำอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคำว่า “รายวิชาบังคับ” “รายวิชาเลือก” และ “รายวิชาเลือกอิสระ” จากตารางที่ 5 
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. รายวิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จำนวน 9 หน่วยกิต 
2. รายวิชาเลือก หมายถึง รายวิชาที่คณะและนักศึกษาร่วมกันเลือกเรียนให้ตรงตามคุณลักษณะของ

ผู้เรียนและตรงตามอัตลักษณ์ของคณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยมีเงื่อนไขต้องเรียนให้ครบทั้ง 6 
กลุ่มสาระตามจำนวนที่กำหนดในตารางโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. รายวิชาเลือกอิสระ หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง จำนวนไม่
น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากกลุ่มสาระใดก็ได ้โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเลือกไว้ 

4. ทุกหลักสูตรหรือคณะวิชาสามารถกำหนดหน่วยกิตและเลือกเรียนเพ่ิมเติมได้ เมื่อรวมหน่วยกิตจาก
ทุกกลุ่มสาระแล้วไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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3.1.3 รหัสรายวิชา 
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศษท) หรือ General 

Education (GEN)  ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขดังนี้ 
ศษท XXX 
GEN XXX 

โดยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังต่อไปนี้  
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง  กลุ่มสาระในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
เลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชาในกลุ่มสาระนั้น ๆ 
เลข  1  หมายถึง  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร              
เลข  2  หมายถึง  กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
เลข  3  หมายถึง  กลุ่มสาระศาสตร์และศลิป์แห่งชีวิต              
เลข  4  หมายถงึ  กลุม่สาระพลเมืองโลก       
เลข  5  หมายถึง  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
เลข  6  หมายถึง  กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
 

   
 
1. รายวิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต  โดยมีวิชาดังต่อไปนี้ 

 
 กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 

1.1 GEN101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  หน่วยกติ 3(3-0-6) 

1.2 GEN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  หน่วยกิต 3(3-0-6) 

    กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
1.3 GEN401 สมาร์ทเกษม   หน่วยกิต 3(3-0-6) 

 

2.  รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 
1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสือ่สาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 
GEN103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN104 วาทการสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN105 การสื่อสารอย่างมืออาชีพ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN106 การเขียนเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN107 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสือ่สาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 

GEN108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN109 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN112 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN113 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN114 ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พมา่ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จนี 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญีปุ่่น 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 

 
2. กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ   ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 
GEN201 ไลฟ์สไตลผ์ู้ประกอบการสมัยใหม่ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่  3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย ์ 3 (3-0-6) ฝ่ายวชิาการ 
GEN205 กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) คณะนิติศาสตร ์
GEN206 บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับ

ผู้ประกอบการ 
3 (3-0-6) คณะนิเทศศาสตร ์

GEN207 การคดิสรา้งสรรค์เพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) คณะนิเทศศาสตร ์
GEN208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
GEN209 สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 3 (3-0-6) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 
3. กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลปแ์ห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 
GEN301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชวีิต 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุน่ใหม่ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตวัเรา 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
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3. กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลปแ์ห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 
GEN305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวนั 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ทำงาน 
2 (1-2-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไปและ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

GEN309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) คณะนิเทศศาสตร ์
GEN310 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 3 (3-0-6) คณะนิติศาสตร ์

 
4. กลุ่มสาระ พลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 
GEN402 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN403 การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN404 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 2 (2-0-4) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN407 สังคมสูงวัย ใจเปน็สุข 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไปและ

คณะนิติศาสตร ์
 

5. กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 

GEN501 ปรัชญารักกับความงามของชวีิต 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN502 ศาสตรแ์ห่งความสุข   3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN503 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN504 ประวัติศาสตร์ไทยและความเปน็ชาติไทย 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN506 ประวัติศาสตร์ศิลป ์ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN507 รู้ไทย รักษ์ไทย 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN508 กรุงเทพศึกษา 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทงิ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN510 มนุษย์กับสนุทรียศาสตร ์ 3 (3-0-6) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
GEN511 โลกแห่งเทพนิยาย 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
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6. กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัดหน่วยงาน 

GEN601 ลีลาศ 1 (0-2-2) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN602 การต่อสู้และป้องกันตวั 1 (0-2-2) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN603 การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 2 (1-2-3) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 2 (1-2-3) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN605 สุขภาพเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN606 การสื่อสารสัมพนัธ ์ 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN607 ภาวะผูน้ำและเทคนิคการทำงานเป็นทีม 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
GEN608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทลั 3 (3-0-6) สำนักวชิาศึกษาทั่วไปและ 

คณะศิลปศาสตร ์
คณะนิติศาสตร ์

GEN609 จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 3 (3-0-6) ฝ่ายวชิาการ 

 
3. รายวิชาเลือกอิสระ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระใดก็ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

และไม่ซำ้กับรายวิชาที่เคยเลือกไว้ 
 

สรุปจำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2563 
ชื่อกลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา 

ภาษากับการสื่อสาร 
                       : ภาษาไทย       จำนวน   7   วิชา 
                       : ภาษาอังกฤษ   จำนวน   8    วิชา 
                       : ภาษาที่ 3       จำนวน   5    วิชา 

 
                       20 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 9 
ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 10 
พลเมืองโลก 7 
สุนทรียศาสตร์ 11 
ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 9 

รวม 66 
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

 
 
 

ศษท101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
GEN101   THAI FOR COMMUNICATION 

  มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน  
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้นทักษะ      
การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษา
สำหรับการสื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

  Human and communication, dimension of Thai usage for communication, 
receiving messages from listening and reading, sending messages from speaking and writing, 
Integration of Thai language skills in communicational dimension, group communication skills 
from receiving and sending messages, development and application for communication 
according to the modification of social contextual factors. 
 
ศษท102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
GEN102   ENGLISH FOR COMMUNICATION 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  Communicative skills in listening, speaking, reading and writing through real-
world situations and simulations, grammatical structures for communication purposes, 
searching word meanings by using dictionaries and electronic devices, idioms and cultures. 
 
ศษท103       ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
GEN103     THAI FOR CREATION 

  ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน 

  Thai language usage skills creatively and properly in criterion through group 
and individual, depth analysis, criticism, valuable criticism from receiving and sending 

กลุ่มสาระ  ภาษากับการสื่อสาร 
(Language and Communication) 
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messages, application and creativity to Thai language innovation with modern, quality, 
benefcialt and appropriate with moral of Thai language usages at present. 
 
ศษท104  วาทการสมัยใหม่                    3(3-0-6) 
GEN104 MODERN DISCOURSE 

  การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
   Interpretation with target language, comparison between discourse and 
creation, analyzing the principles of modern discourse, application of practice to practice, 
Integration of professional discourse. 
 
ศษท105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ              3(3-0-6) 
GEN105 PROFESSIONAL COMMUNICATION 

  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ พลังคำพูดกับการพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ
องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 

  Personality development for communication on various occasions, power of 
speech for potential communication development such as interpersonal, group and 
organizational communication, applying digital technology for communication skills in career 
and giving a professional presentation. 
 
ศษท106  การเขียนเพื่องานอาชีพ           3(3-0-6) 
GEN106 WRITING FOR CAREER 

  หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การเขียนกิจธุระ 
การเขียนแนะนำหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณ
ของผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 

  Principles and importance of writing, rhetoric use, writing notes, writing for 
business, writing recommendation for books, products, tourist attraction, including writing in 
mass communication, author’s ethics, responsibility for writing in mass communication, 
application of technology for appropriate communication and integration of professional 
writing. 
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ศษท107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์            3(3-0-6) 
GEN107 ART OF USING THAI LANGUAGE IN ONLINE MEDIA   

  การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ
หลักการวิจารณ์ เพ่ือนำความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

  Using Thai language with consideration from online media, fiction and 
nonfiction,  article and principle of review for leading to connect and apply to daily life. 
 
ศษท108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย           3(3-0-6) 
GEN108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE   

  วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย 
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

  Ways of Thai language in different ages of Thai society, factors of changing 
that affect to the use of Thai language, knowledge of Thai language, cultures and beliefs for 
expression through language, design recreation activity and apply technology to promote 
and publish for conservation with the use of current Thai language. 
 
ศษท109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน          3(3-0-6) 
GEN109 ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

  ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆที่พบใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาคำศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาคำศัพท์ สำนวนและการใช้ภาษา
จากการอ่าน 

  Practice reading skills for main ideas from articles, newspaper and other 
documents in daily life by using reading strategies, guessing meaning from context clues, as 
well as the study of vocabulary, idioms and English usage from reading. 
 
ศษท110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร          3(3-0-6) 
GEN110 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES      
   ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบคำถามอย่าง
เป็นทางการ การแนะนำตนเอง การแนะนำเพ่ือน การทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การนำเสนองาน 
การแสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 

  English conversation skills for workplace as follows: formal questioning and 
answering, introducing oneself and others, greetings and small talks among colleagues, 
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presentation, expressing opinions and offering suggestions, demanding and conducting 
negotiations. 

 
ศษท111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร          3(3-0-6) 
GEN111 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES   
   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการเขียนแนะนำตนเองใน
การสมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
บันทึกช่วยจำ และการแปลเบื้องต้น 

  English composition skills for workplace as follows: resume or curriculum 
vitae and cover letter, formal business correspondence, electronic mail, memorandum, 
minute, and basic translation. 
 
ศษท112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 
GEN112 ENGLISH FOR HEALTH CARE   
   การสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ การให้คำแนะนำทางด้าน
การดูแลสุขภาพ คำศัพท์และบทอ่านทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรักษาพยาบาล  

  English conversation related to medical science, giving advice for health care,   
vocabulary and reading passage connected to health science, medical treatment and nursing 
care. 
 
ศษท113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง          3(3-0-6) 
GEN113 ENGLISH FOR ENTERTAINMENT MEDIA 
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง และ
นิตยสาร วิเคราะห์รูปแบบของภาษา คำศัพท์ สำนวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 English and culture learning through entertainment media, which involves 
movies, advertisement, songs, magazines and printed, analysis of language style, vocabulary, 
expressions, idioms and slangs used in daily life for improvement of English listening, 
speaking, reading and writing skills. 
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ศษท114    ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย                                                          3(3-0-6) 
GEN114    ENGLISH AND THAINESS 

   การสนทนาภาษาอังกฤษ  คำศัพท์ และบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  ได้แก่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  เทศกาลและประเพณีไทย  อาหารไทย  ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และ
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 

   English conversation, vocabulary and reading passage relating to Thainess : 
Thai arts and culture, Thai festival and tradition, Thai food, Thai wisdom,  important tourist 
attractions and Thai history in brief. 
 
ศษท115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่        3(3-0-6) 
GEN115 ENGLISH FOR MODERN BUSINESS COMMUNICATION  
   การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจ
ออนไลน์ และฝึกทักษะการนำเสนองานสำหรับผู้ประกอบการ 

  Improving speaking, listening, reading, and writing for online business 
communication, as well as, providing presentation skills for entrepreneurs. 
 
ศษท116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า          3(3-0-6) 
GEN116 EASY WAY TO COMMUNICATE MYANMAR LANGUAGE 
   การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  Conversation in daily life, communication for traveling, learning culture 
through songs or movies, recommendation of tourist attraction and culture through online 
media. 
 
ศษท117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม         3(3-0-6) 
GEN117 EASY WAY TO COMMUNICATE VIETNAMESE LANGUAGE 
   การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

  Conversation in daily life, communication for traveling, learning culture 
through songs or movies, recommendation of tourist attraction and culture through online 
media. 
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ศษท118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน                             3(3-0-6) 
GEN118 EASY WAY TO COMMUNICATE CHINESE LANGUAGE 
   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบท
เพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  Conversation in daily life, communication for traveling, learning culture 
through songs or movies, recommendation of tourist attraction and culture through online 
media. 
 
ศษท119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น                             3(3-0-6) 
GEN119 EASY WAY TO COMMUNICATE JAPANESE LANGUAGE 
   การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  Conversation in daily life, communication for traveling, learning culture 
through songs or movies, recommendation of tourist attraction and culture through online 
media. 
 
ศษท120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี                               3(3-0-6) 
GEN120 EASY WAY TO COMMUNICATE KOREAN LANGUAGE  
   การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  Conversation in daily life, communication for traveling, learning culture 
through songs or movies, recommendation of tourist attraction and culture through online 
media. 
 

กลุ่มสาระ  การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 

(Creativity, Innovation, and Entrepreneurship) 
 

ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่                               3(3-0-6) 
GEN201 CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 
  หลักการพ้ืนฐาน ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการเป็นผู้ ประกอบการ ทักษะกา รเป็น
ผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน 
การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพ่ิม
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ผลผลิต กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

Basic principles of entrepreneurship in the digital society, creativity in business 
system design, production, marketing and cost, financial planning with economic strategies, 
the use of innovative media for administration and productivity, future thinking and 
leadership in organizational management, the application of the philosophy of the 
sufficiency economy in solving problem and designing of a modern entrepreneurship. 

 
ศษท202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่                             3(3-0-6) 
GEN202 MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN WORLD  
  แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้สำนึกและสมอง
เพ่ือสร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน และการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 

Concepts and meanings of the body and mind ; modern sciences for 
managing the subconscious mind and brain to create the human potential ; imagination, 
creativity for daily problem solving ; and spiritual leadership of entrepreneurs in the modern 
world. 
 

ศษท203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 

GEN203 ENVIRONMENTAL BUSINESS 

  แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางธุรกิจสิ่งแวดล้อม และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 

   Business concept and environmental friendly production process and 
products including corporate social responsibility (CSR). To make awareness for students to 
be   leader of environmental business and can be used business for myself or organization. 
    

ศษท204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์                              3(3-0-6) 
GEN204 CREATIVITY: HUMAN SELF ACTUALIZATION 
  แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะ
ของความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลก
ยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ำยุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่าง ๆ ในสังคม 
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Concepts, meanings, and importance of creativities, elements and 
characteristics of thought for  the highest level of human potential, patterns and strategies 
for creative development to develop design thinking and innovation in every professional 
field, and every dimension of human life in a multicultural world, hi-technology through  
studies from various sciences and professions in society. 
 

ศษท205 กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ                                             3(3-0-6) 
GEN205 BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
   The study of general legal principles, business organizations, and laws related 
to business control. civil and commercial code of juristic act law on credit guarantee, law on 
investment promotion, consumer protection and prevention of unfair trade law on business 
rehabilitation and resolving business disputes. 
 
ศษท206 บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
GEN206 PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS  

หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำ
องค์กรที่ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 
ศิลปะการพูดและการเสนอขาย งานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การ
นำเสนองาน ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 

Perception and understanding of personality development on impactful 
organisational image creation. The core elements of studies encompass situation analysis, 
planning and preparation, negotiation strategy, art of selling and persuasion and creative 
presentation technique with latest professional technology. 
 

ศษท207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
GEN207 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS   
  แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงแรง
บันดาลใจและจินตนาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 

Elements of studies, process and research of creativity, inspiration and 
imagination to develop creativity skills and integration with the use of communication. 
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ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
GEN208 THAI WISDOM AND CREATIVITY 
  ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการ
และวิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพ่ือการแก้ปัญหาใน
การดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละยุคสมัย 

      Thai wisdom and inspiration for designing factors contributing to creativity, 
creative processes and methods of material modification for problem solving in daily life.  
 
ศษท209  สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย           3(3-0-6) 
GEN209 CONTEMPORARY ART GREATIVITY 

การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิต
ด้วยการวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ และงานเพ่ือการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่ดีทั้งด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระทำ 
                   The development of ideas through the creation of arts, responding to the 
requirement of life by analyzing, coloring, creating of arts with various techniques for good 
human development in thought, emotion, mind, and action. 
 

 
 

 
 
ศษท301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต      3(3-0-6) 
GEN301 THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  
  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 

The art and science in life, understanding oneself and others, learning, 
developing critical thinking skills, critical thinking and skills in solving life problems in various 
situations, in order to improve the quality of life with morality, value, and physical 
happiness, balanced happiness 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
(Arts and Science) 
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ศษท302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่            3(3-0-6) 
GEN302 LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION 

      ความหมายและแนวคิดของคนรุ่น ใหม่  การคิดเชิ งวิ เคราะห์  ความคิด เชิงเหตุผล 
ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ 
Hypnosis  ในการออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดใน
การแก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม่ 

Meanings and concepts of the new generation, analytical thinking, logical 
thinking, the relationship of working between the brain, mind and thinking of the behavior of 
the new generation, meditation, techniques of Neuro-Linquistic Programming and Hypnosis 
in designing the life of the new generation, creative imagination and the synthesis of ideas to 
problem solving, to set goals for success and happiness in life style of new generation. 

 
ศษท303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ      2(2-0-4) 
GEN303 COPING WITH NATURAL DISASTER  
  นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจาก
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

  Definition of disasters, causes and effects, situation of disasters on   
earth   and climate changes, disaster preparedness and the role of youth about disaster risk 
reduction. 

 

ศษท304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา     2(2-0-4) 
GEN304 SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US   
  ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบของ
เคมีกับการดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องสำอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต เคมีกับการกีฬา 
   Knowledge of basic chemistry and chemical reactions found in everyday life,  
the importance of the chemistry of life, study of chemical products and the impact on their 
daily lives, apply critical thinking and test-related quality food products, consumer goods 
and household consumption, medicine and health products, cosmetics, The decision to use 
chemical products properly, petroleum and petrochemical products, application of 
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electrochemistry, chemistry and environmental pollution, chemistry and safety in life, 
chemistry with sports. 
 
ศษท305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ      2(2-0-4) 
GEN305 ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON 
  ความรู้เบื้องต้นทางกายภาพ การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม ่
   Introduction to physics, rectilinear motion, force, mass, and newton’s laws of 
motion, equilibrium, work and energy, collisions and momentum, mechanical properties of 
matter, electricity, waves, introduction to modern physics. 

 
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
GEN306 NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 
  หลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  การคำนวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่าง  ๆ ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณภาระภาษี           
การฝากเงินรายงวด การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจำนอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า     
การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 
   Principle of basic mathematics, percentage, problem solving in everyday life 
using equations, interest, depreciation, inflation, taxes, deferred annuity, pay by installments, 
introduction to investment, mortgage, inventory, pricing, salary, insurance. 

 

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น          2(2-0-4) 
GEN307 INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การ
นำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การกำหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลสำรวจ
ความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 

Introduction to data, statistical method, data collection, data presentation, 
measures of central tendency, measures of dispersion, population and samples, hypothesis 
testing, correlation coefficient, problem solving with statistics. 
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ศษท308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน   2(1-2-4) 
GEN308 THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS FOR WORK  
  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่ง
ภาพ ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและนำเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

The use of applications and computer programs for work, creating graphics, 
editing images, editing video, producing media and presentations, using the benefits of 
technology and online media comprehensively as well as legal and ethical issues regarding 
social media. 
 
ศษท309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล                   3(3-0-6)  
GEN309         MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN DIGITAL ERA                                              
 ความเป็นมา  ความสำคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ    
การคิดเชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบงำ การ
ใช้ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 Background and importance of media and information literacy in digital era 
that lead to critical thinking skill development, consumption and media literacy ethics 
creation, the core elements of studies will be integrated with the techniques of self-
protection, cyber threat, cyber bullying, cyber domination, and cyber hate speech 
protection, along with related media and information literacy law and ethics. 
 
ศษท310   ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ                                                  3(3-0-6)   
GEN310  LEARNING SKILLS TO SUCCESS 
   เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่ง
ตน เพ่ือความสำเร็จ คุณค่าของการทำงาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ        
การพัฒนาทักษะสู่ความสำเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
   Key to success, effective thinking and decision making, self- perception 
towards self-esteem and self-efficacy for success, value of working, being aware of modern 
media manipulation, building teamwork effectively and efficiently, developing skills for 
success through activities and projects. 
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ศษท401 สมาร์ทเกษม                 3(3-0-6) 
GEN401 SMART KASEM 
  ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อ
สังคม  หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  รักความเป็น
ไทย มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์ 
  History and intentions of Kasem Bundit University, the roles of the university 
towards society, principles of learning, applying information technology for learning , 
improving learners to be knowledgeable and creative thinkers, encompass life skiils, 
understanding the nature, oneself, other people and society ; love Thainess ; possess 
humble personality ;  public-minded ;  aware of environment, citizenship as well as conduct 
one’s life in accordance with the philosophy of the sufficiency economy on the principles  
of morality, values and benefits. 
 
ศษท402 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต      3(3-0-6) 
GEN402 LAWS FOR DAILY LIFE 
  ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและ
ความสามารถของบุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับ
ใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 
  Definition, position, importance, source, classification of law, law enforcement, 
knowledge of law necessary for living in society, law on status and capacity of the individual, 
legal principles and guideline of legitimacy, enforcement of legal rights, punishment by law 
including the law relating to fundamental rights and duties of the citizen. 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ  พลเมืองโลก 
(Global Citizen) 

 
 



 
 

36 

ศษท403   การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง          3(3-0-6) 
GEN403 EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT  
  ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพ่ือ
พัฒนาตนเองสูค่วามเป็นพลเมืองที่ด ี   
  Meaning, importance of education, development of learning skills adjustment 
to keep up with changes in society. promoting civic duties and social responsibility social 
issues In order to develop oneself as a good citizen. 
 
ศษท404 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 
GEN404 THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE DEVELOPMENT 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

Meanings, principles, concepts, importance of personal development 
according to the King's Philosophy. Basic knowledge about the philosophy of the sufficiency 
economy and able to apply it appropriately in daily life. 
 
ศษท405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกย่ังยืน     2(2-0-4) 
GEN405 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
  หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 

Principle of science process for environmental situation under climate change, 
water pollution, air pollution, noise pollution, solid waste management, environmental law and 
policy. 
 
ศษท406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ย่ังยืน     3(3-0-6) 
GEN406 SMART CITY TO SUSTAINABILITY 
  ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว   
เข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมือง
อัจฉริยะและโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 
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   Definition and benefits of smart cities, changes and adaptation into smart city, 
design and application of smart cities for sustainable management, business opportunities 
for smart cities. 
 
ศษท407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข       3(3-0-6) 
GEN407 AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 
  แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและ
สังคมโลก การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้าน
สุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
       Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 
aged society of Thailand and the world, understanding the policy framework proposed by 
World Health Organization of the active aging, the approach focuses on physical and mental 
health, security of economics and family, and social participation for elderly and other 
generations to live happily together in the aging and aged society. 
 
 

 
 
 
 

ศษท501  ปรัชญารักกับความงามของชีวิต           3(3-0-6) 
GEN501 PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE 
  ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่าง ๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรัก
ในการเรียนรู้ การรักตนเองและผู้อ่ืนหรือเพ่ือนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่ งความรัก  การ
เชื่อมต่อพลังความรักเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ความสุข ความสำเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตใน
ครอบครัวและสังคม 

Meaning of philosophy of love and in various dimensions, both eastern and 
western philosophy, the love of wisdom, loving oneself and others or fellow humans, 
designing innovative idea of love, connecting the power of love to add value, happiness, 
success, problem solving, and beauty of family and society of life. 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) 
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ศษท502   ศาสตร์แห่งความสุข                                                                   3(3-0-6) 
GEN502 SCIENCE OF HAPPINESS 

        แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักคำสอนของ
ศาสนา การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลักคุณธรรม -
จริยธรรมเพ่ือเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตไปสู่ความสุข  ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมีคุณค่า และความ
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
                The concepts and principles of happiness in modern science, the types of 
happiness in the doctrine of religion. Analysis of reasoning and intelligence. Happiness 
according to the principles of religion. Applying principles of virtue and ethics as a compass 
to guide life to happiness, success, progress, and sustainable wealth and worth in the midst 
of changed society. 
 
ศษท503 อารยธรรมโลก                               3(3-0-6) 
GEN503 WORLD CIVILIZATION   
  ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง  ๆ อันมีผลต่อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 

Study the evolution of humans, compare the development of western and 
eastern civilization from ancient times to the present, the spread of civilization exchanges in 
various regions which affects the politics, economy, society, and culture of the modern 
world. 
 
ศษท504 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย      3(3-0-6) 
GEN504 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY  
  ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความม่ันคงแก่ชาติไทยและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

   History of the Kingdom of Thailand from the past to the present politics, 
government, economy, society, culture and foreign development. Creating stability for  Thai 
nation and the pride in being Thai. 
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ศษท505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์      3(3-0-6) 
GEN505 HISTORY IN CINEMAS   
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์และทักษะชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ทั้งไทยและนานาชาติ ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 

Studying and analyzing film history both Thai and international, history, 
important people, politics, government, economy, society and culture, international relations, 
and wars. 

 
ศษท506         ประวัติศาสตร์ศิลป์       3(3-0-6) 
GEN506 ART HISTORY    
  แนวคิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
รูปแบบทางศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไปใช้ในสาขาอาชีพ 

Concepts of factors inducing the creation of art in each era, study the western 
and eastern history of art and artistic styles, applying knowledge of fine arts in professional 
fields. 
 
ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย        3(3-0-6) 
GEN507 THAINESS AWARENESS   
  ภูมิปัญญา ค่านิยม ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาด้าน
ปัจจัยสี่ วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย การธำรงรักษาและการเพ่ิม
คุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทยในเชิงพาณิชย์ 

Wisdom, values and way of life affecting of creation and change of Thai 
culture as well as Thai wisdom about four requisites: literature, fine arts, dance and music, 
Thai festival and custom, pattern maintenance and enhancing heritage values, commercial in 
Thai wisdom. 

 
ศษท508 กรุงเทพศึกษา        3(3-0-6) 
GEN508 BANGKOK STUDIES 
  ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา 

Study geography, history, economics, social, arts and cultural, influential 
tourist attractions of Bangkok through the medium of folklore. 
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ศษท509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง      3(3-0-6) 
GEN509 ARTS AND ENTERTAINMENT   

ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่างๆ เช่น  
นาฏศิลป์ การแสดง การเต้นรำ ดนตรี ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์ 

Beauty, value, and appreciation of various types of Thai and contemporary art  
and culture, dance, music, film, fine art, application of art and culture in a commercial 
mode. 
 
ศษท510 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์       3(3-0-6) 
GEN510 MAN AND AESTHETICS   
  มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่า
ทางความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพ่ือชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็น
พ้ืนฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ และการประเมินคุณค่าทางความงามด้วยหลัก
สุนทรียศาสตร์ 

The beauty of human and experience, attitude towards access to artistic 
works, recognition of natural beauty, values and artistic works, art and pedophilia, art for life, 
viewing art which is the basis of our understanding of the beauty of art and evaluating 
values of beauty with aesthetic principles. 
 
ศษท511 โลกแห่งเทพนิยาย                      3(3-0-6) 
GEN511 WORLD OF FAIRY TALES  
   ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืนๆ ปรากฏการณ์
เทพนิยายในสังคมปัจจุบัน คุณค่าและการประยุกต์เทพนิยายในการดำเนินชีวิต 

Meaning, background, concepts of fairy-tale relationships with other sciences, 
the fairy tale phenomenon in today's society,  values and applications of fairy tales in life. 
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ศษท601 ลีลาศ          1(0-2-2) 
GEN601 BALLROOM DANCING        
  ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และ
นำการเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  

Study of dancing skills in various rhythms, appropriate participation in dancing  
and application of the dance to improve oneself to be healthy both physically, mentally, 
emotionally and socially. 
 
ศษท602 การต่อสูแ้ละป้องกันตัว       1(0-2-2) 
GEN602 THE ART OF SELF-DEFENSE 
  ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้
และป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐาน และการป้องกันตัวจากการถูก
ทำร้ายในลักษณะต่าง ๆ    

Study the laws, regulations, and the advantages of fighting and self-defense,  
practice fighting and self-defending for holistic health, focus on basic fighting principles and 
self-defending from being attacked in various ways. 
 
ศษท603 การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน      2(1-2-3) 
GEN603 EXERCISES IN DAILY LIFE    
  ศึกษาหลักการออกกำลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกกำลังกายได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

Study the exercises for daily life with sports science principles, competence 
to exercise correctly and suitably for oneself without injury in order to improve oneself to 
be healthy physically, mentally, emotionally, and socially. 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
(Wellness and Personality Development) 
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ศษท604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม     2(1-2-3) 
GEN604 GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ 
คุณค่าของนันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมนันทนาการ และเกม 

Study the meaning, characteristic, scope, history, type, form, advantage, and  
value of recreation and games, ability to design recreation activities and games suitable for 
people in different ages, advance holistic health and practice towards recreation and game 
activities. 
 

ศษท605 สุขภาพเพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
GEN605 HEALTH FOR LIFE    
  แนวคิดการดูแลสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค สุขภาพวัยรุ่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

Health care concepts, determinants of health, health promotion, prevention, 
environmental health and safety, teenage health, first aid and survival in various situations. 
 
ศษท606 การสื่อสารสัมพันธ์                                      3(3-0-6) 
GEN606 COMMMUNICATION OF RELATION 
  รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพ่ือการดำเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างผาสุก 

Communication style of individual and social groups, self-development for 
creative communication, communication skills, life skills, creating and development of 
human relations to live happily in society. 
 
ศษท607 ภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเป็นทีม     3(3-0-6) 
GEN607 LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 
  ความหมายและประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร การพัฒนาและการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 

Definition and types of leaders, leadership and team building, basic principles 
of administration, development and team work, factors that influence the efficiency of the 
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team, analysis of operations, problem solving and ways to increase team efficiency in the 
modern world. 
 
ศษท608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล                 3(3-0-6) 
GEN608 CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 
  แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของบุคลิกาพต่อการดำรงชีวิต ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การ
เสริมสร้างสุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืน และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการใช้
ชีวิตในโลกดิจิทัล 

Concepts, meanings, and significance of personality to life personality 
differences analysis and assessment emotional intelligence adjustment in today's society 
promoting mental health self-esteem and social etiquette ways of personality development 
for living in a digital world. 

 
ศษท609 จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม     3(3-0-6) 
GEN609 SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 
  แนวคิด ความหมายและความสำคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม
ในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งทำ
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมิติ
ใหม่ๆให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพ่ือการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษที่ 21 

Concepts, definitions and importance of service mind, service mind to 
improve life and society in the changing world, enhancing the characteristics and personality 
of service minded people by focusing on good action and service mind, application of 
concepts, methods and strategies in service mind to add value and new dimensions to the 
development of human potential, adaptive ability to solve service problems for quality 
living in 21st century society. 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  

K-A-S-E-M   
กลยุทธ์การพัฒนาหรือกิจกรรมนักศึกษา 

ที่ใช้พัฒนาคุณลักษณะ 

K  = ใฝ่รู้ สู่การปฏิบตัิอย่างสร้างสรรค์เชิง  
       นวัตกรรม         
(Keep on learning to practical knowledge 
and creative/innovative mind) 

รูปแบบการสอน มีดังนี ้
1. การบรรยาย  การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม-ตอบ    
2. การคิดวิเคราะหด์้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept map) และแผนผัง  
   ความคิด  (Mind  mapping)   
3. การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมลู  ทักษะการเรยีนรู้โดยการแสวงหาความรู้  
   ด้วยตนเอง   (Self-Study) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  based)   
5. การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based)  
6. การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)  
7. การอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์ในประเด็นปญัหา / สถานการณป์จัจุบัน   
   (Current  Issue)   
8. การสอนโดยใช้กรณีศึกษา  (Case  study)  
9. การระดมสมอง  (Brain  storming) 
10. บทบาทสมมติ  (Role  play)   
11. สถานการณ์จำลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง (Story Telling) 
12. ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี  (Role  model) 
13. การเรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิ  (Learning by Doing) 
14. การศึกษาผ่านสื่อออนไลน ์
15. การเรียนแบบห้องเรียนกลับดา้น (Flipped Classroom) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี ้
1. กิจกรรมกลุม่  (Group  work)   
2. ศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้นอกช้ันเรียน 
3. กิจกรรมเสรมิสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
   การทำงานเป็นทีม 
4. การจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสารใบงานและสื่อต่าง ๆ ฝึกการใช้เหตผุลเชิง   
   คุณธรรมจริยธรรม ฝึกคิดวิเคราะห์ สะท้อนประสบการณ์  
5. การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีดี ใช้ Contract system พูดคุยข้อตกลงต่าง ๆ การ  
    เข้าช้ันเรียน การสง่งานตามกำหนดเวลา การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมในช้ันเรียน 
6. กิจกรรมบันทึกความดี และการเสริมสร้าง Self-Reflection 
7. การดูแลให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านส่วนตัวของนักศึกษาในช้ันเรียน 
8. การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ KASEM GE 
 

A  = สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างม ี
       ความสุข 
(Adaptability to happiness for life) 

S  =  มีจิตสำนึกและรับผิดชอบตอ่สังคมร่วม 
        พัฒนาท้องถิ่น  
(Social Responsibility and awareness in 
human right) 

E  =  เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น 
       กระตือรือร้น        
(Energetic and persevere until they bring 
about meaningful change) 

M =  มีจริยธรรม คุณธรรม วฒิุภาวะที่พร้อม  
       สำหรับการดำรงตนในสังคมอย่างเข้มแข็ง 
       และมีความสุข  
(Morality with integrity) 

GE = มีทักษะการใช้ภาษา 
(Genius in Language Competence) 
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K-A-S-E-M   
กลยุทธ์การพัฒนาหรือกิจกรรมนักศึกษา 

ที่ใช้พัฒนาคุณลักษณะ 

การวัดและประเมินผลโดยเน้นสมรรถนะ (360-Degree Feedback) มีดังนี ้
1. ผู้เรียนประเมินตนเอง 
2. ประเมินโดยผู้สอน 
3. ประเมินโดยเพื่อนในช้ันเรยีน 
4. ประเมินโดยแบบทดสอบ 

 
2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

   2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรัก ความเมตตา 
     2)  มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเพียร  มุ่งมั่น และซื่อสัตย์ สุจริต 
     3)  มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม 
               จริยธรรมในชีวิตประจำวัน 

 4)  ดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ให้ 
      เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)   ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี  (Role model) 
 2)   การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี  ใช้ Contract system พูดคุยวางระเบียบ 
ข้อตกลงต่าง ๆ  การเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
 3)   การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี 
 4)   การจัดกิจกรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่าง ๆ  ฝึกการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรม ฝึกคิดวิเคราะห์  สะท้อนประสบการณ์และการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม 
 5)   การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้ลง
มือทำ (Learning by Doing) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และแผนผัง
ความคดิ (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based) และการเล่าเรื่อง (Story Telling) 
 6)   การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  (Self-Study) 
 7)   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  based) และเรียนรู้ผ่านการ
มอบหมายงาน  เช่น การทำโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 8)   บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation) 

        9)   กิจกรรมบันทึกความดี  และการเสริมสร้าง Self- Reflection 
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 2.1.3   วิธีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)   การสังเกตพฤติกรรม  ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
 2)   การบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนด 
 3)   การตรวจใบงาน  และผลงานของนักศึกษา 
 4)   การประเมินจากรายงาน  ผลงาน  ใบงานของนักศึกษา 
           5)   การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา 
 

 2.2   ด้านความรู้ 
 2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       1) มีความรอบรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตตนเอง ผู้อ่ืน และภาวะแวดล้อม 
             2) มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และเนื้อหาวิชาศึกษาท่ัวไป 
            3) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                            4) มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)   การบรรยาย  การสาธิตประกอบสื่อการสอน   การถาม – ตอบ   การอภิปราย
ร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือทำ   (Learning  by  Doing)   การระดมสมอง  (Brain  Storming)   การคิดวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์  (Concept mapping)  และแผนผังความคิด  (Mind  mapping)  การใช้ปัญหา
เป็นฐาน           ( Problem  based)  กรณีศึกษา  (Case  Study) และการเล่าเรื่อง  (Story   Telling) โดย
มุ่งการคิด  วิเคราะห์  วิพากษ์  ประเด็นปัญหาร่วมกันและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2)   การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  (Self Study) 
 3)   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)  การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน  (Research   based)   และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน  เช่น   การทำโครงการ  การศึกษาตัวแบบ
ชุมชน 
 4)   บทบาทสมมติ  (Role  play) และสถานการณ์จำลอง  (Simulation) 
 2.2.3   วิธีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ 
 1)   การทดสอบ  (ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้) 
 2)   การประเมินจากรายงาน  ผลงาน  ใบงานของนักศึกษา 
 3)   การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา 
 

 2.3   ด้านทักษะทางปัญญา   
 2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์ จินตนาการ และเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการ
ดำรงชีวติอย่างเหมาะสม 
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2) สามารถวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง   
สร้างสรรค ์
           3) สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาสังคม 

  4) สามารถคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.3.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  บทบาทสมมติ  (Role  play)   และสถานการณ์จำลอง (Simulation)  เรียนรู้
บทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
 2)  การนำเสนอกรณีศึกษา (Case  study)   
 3)  การใช้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Current  Issue)  จากสื่อต่าง ๆ  การอภิปราย
และวิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 
 4)  การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research   based)   
 5)  การใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem  based)   
 6)  กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน 
 7)  กิจกรรมกลุ่ม  (Group  work)  โดยผ่านการทำรายงาน  การทำโครงการต่าง ๆ   
เช่น  โครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา 
 8) การระดมสมอง (Brain Storming) 
 2.3.3   วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 

 1)   การประเมินจากกิจกรรม  ใบงาน  /  ผลงาน  /  รายงาน    
 2)   การสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียน  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
 3)   การประเมินจากการนำเสนอ   และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 4)   การประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 

        2) มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม 
        3) เคารพสิทธิเสรีภาพ ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
                   2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1)  การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)  และเรียนรู้ผ่านการ
มอบหมายงาน  เช่น   การทำโครงงาน  การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 2)  กิจกรรมกลุ่ม  (Group work)  และการระดมสมอง (Brain  Storming) 
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 3)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 
 4)  บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation)  
 5)  การจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฯ 
 2.4.3   วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  การประเมินจากกิจกรรม  ใบงาน  /  ผลงาน  /  รายงาน     
 2)  การประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) 
 3)  ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

  2.5   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ         
                1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร  

2) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารและการเรียนรู้ ได้ 
อย่างถูกต้องตามหลักการ  
 3) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง   
                  2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
 1)  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Learning by Doing) 
 2)  การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)   
 3)  กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ  และการให้แรงเสริมข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา 
 4)  บทบาทสมมติ (Role play) สถานการณ์จำลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) 
 5)  การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.5.3   วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ         
 1)  การประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัด การทำใบงาน  
โครงงาน  และสื่อสร้างสรรค์       
 2)  การประเมินจากการนำเสนอ  การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3)  การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการ
ติดต่อกับผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4)   การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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ตารางที่ 6 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) 

ในระดับ TQF จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                                ⚫ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 

 

                           ผลการเรียนรู ้
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป  

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                    
GEN101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ⚫ O   ⚫ O   O  ⚫    ⚫ O ⚫  

GEN102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  ⚫    ⚫      ⚫    ⚫ O ⚫  

GEN401  สมาร์ทเกษม  ⚫  ⚫  ⚫         ⚫  ⚫   

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก และเลือกเสรี 
กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.2 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์  O    ⚫ O   ⚫  O    O O ⚫  

GEN104  วาทการสมัยใหม ่  O    ⚫   ⚫   ⚫    O O ⚫  

GEN105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ  O    O  O    ⚫   O O ⚫ ⚫  

GEN106  การเขียนเพื่องานอาชีพ   O    ⚫   ⚫       O  ⚫  

GEN107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยใน 
             สื่อออนไลน์     

 O     ⚫  ⚫      O  O ⚫  

GEN108  วิถีภาษาไทยร่วมสมยั  O    ⚫ O    O    O  O ⚫  

GEN109 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิต 
           ประจำวัน 

 O    ⚫      ⚫    O  ⚫  

GEN110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
             ในองค์กร  

 ⚫    ⚫      ⚫    ⚫  ⚫  

GEN111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
             ในองค์กร  

 ⚫    ⚫      ⚫    ⚫  ⚫  

GEN112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ  O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบนัเทิง  O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN114  ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย           O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
             ทางธุรกิจสมัยใหม ่

 O    ⚫      O    O ⚫ ⚫  

GEN116  สื่อสารง่าย ๆ สไตล์พมา่  O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN117  สื่อสารง่าย ๆ สไตล์เวียดนาม  O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN118  สื่อสารง่าย ๆ สไตล์จีน  O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN119  สื่อสารง่าย ๆ สไตล์ญี่ปุน่  O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN120 สื่อสารง่าย ๆ สไตล์เกาหล ี  O    ⚫     O     O  ⚫  
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กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการเป็นผู้ประกอบการ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการ 
             สมัยใหม ่

   ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   ⚫   

GEN202  ทักษะการบริหารใจในโลก 
             ยุคใหม่  

O       ⚫ ⚫       ⚫    

GEN203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม     ⚫ O O   ⚫     O  O O   
GEN204  ความคิดสร้างสรรค์ :  
            ศักยภาพสุดยอดของมนษุย์ 

 ⚫    ⚫         ⚫  ⚫   

GEN205  กฎหมายธรุกิจเพื่อ 
            ผู้ประกอบการ 

 ⚫ O  O ⚫     ⚫  O   ⚫ ⚫   

GEN206  บุคลิกภาพและการนำเสนอ 
            งานอย่างมืออาชีพสำหรับ 
            ผู้ประกอบการ 

  ⚫     ⚫  ⚫      ⚫ ⚫   

GEN207  การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการ 
            สื่อสาร 

  ⚫  ⚫    ⚫      ⚫     

GEN208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิด 
            สร้างสรรค ์

 ⚫     ⚫   ⚫     ⚫  ⚫   

GEN209  สร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัย  ⚫    ⚫    ⚫     ⚫     
กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชวีิต 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN301  ศาสตร์และศิลป์แห่งการ 
             ใช้ชีวิต 

 ⚫   O         ⚫      

GEN302  ออกแบบชีวิตคิดสไตล ์
            คนรุ่นใหม่ 

 ⚫   O       ⚫    ⚫    

GEN303  การรับมือภัยพิบัติทาง 
            ธรรมชาต ิ

 O   ⚫       ⚫  O   O   

GEN304 สารและการเปลี่ยนแปลง 
           รอบตัวเรา 

 O   ⚫       ⚫ O    O   

GEN305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ      O   ⚫   O       ⚫ 
GEN306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิต 
           ประจำวัน 

     ⚫    O  O       ⚫ 

GEN307  การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น                  ⚫    O  O       ⚫ 
GEN308  การใช้แอพพลิเคชั่นและ 
            โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อ 
            การทำงาน 

 O    ⚫         O  ⚫   

GEN309  การรู้เท่าทันสื่อและ     
            สารสนเทศยุคดิจิทลั 

  ⚫   ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   

GEN310 ทักษะการเรยีนรูสู้่ความสำเรจ็ ⚫ O   ⚫   O    O    ⚫ O   
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กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN402  กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต  ⚫ O  O ⚫     ⚫  O  ⚫  ⚫   
GEN403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง  ⚫           ⚫       
GEN404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการ 
             พัฒนาชีวิต 

   ⚫     ⚫       ⚫ ⚫   

GEN405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ 
             โลกยั่งยืน 

 O   ⚫    O     ⚫   O   

GEN406  เมืองอัจฉริยะเพื่อการจดัการ 
            ที่ยั่งยืน 

   O ⚫      ⚫   O   O   

GEN407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข ⚫       ⚫     ⚫    ⚫   
กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร์ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN501 ปรัชญารักกับความงามของชีวิต              ⚫    ⚫     O      ⚫    
GEN502 ศาสตร์แห่งความสุข ⚫ ⚫ ⚫  O      O     O O   
GEN503 อารยธรรมโลก  ⚫     ⚫  O           
GEN504 ประวัติศาสตร์ไทยและความ 
            เป็นชาติไทย 

 ⚫     ⚫  O           

GEN505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์  ⚫     ⚫  O           
GEN506 ประวัติศาสตร์ศลิป ์  ⚫     ⚫  O           
GEN507 รู้ไทย รักษ์ไทย  ⚫     ⚫  O           
GEN508 กรุงเทพศึกษา  ⚫     ⚫  O           
GEN509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง  ⚫     ⚫  O           
GEN510 มนุษย์กับสุนทรยีศาสตร ์  ⚫     ⚫  O           
GEN511 โลกแห่งเทพนิยาย  ⚫       O   ⚫     ⚫   
กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ 

และบุคลกิภาพ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN601  ลีลาศ  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫    

GEN602  การต่อสู้และป้องกันตัว  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫    

GEN603  การออกกำลังกายในชีวิต 
            ประจำวัน 

 ⚫      ⚫ ⚫       ⚫ ⚫   

GEN604  การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
            และเกม 

 ⚫      ⚫ ⚫       ⚫ ⚫   

GEN605  สุขภาพเพื่อชีวิต  O    O  ⚫   ⚫     O O   
GEN606  การสื่อสารสมัพันธ์ O ⚫      ⚫ O       ⚫ O   
GEN607  ภาวะผู้นำและเทคนิคการ 
            ทำงานเป็นทีม 

 ⚫    ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   

GEN608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทลั ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   
GEN609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิต 
            และสงัคม ⚫      ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ออกเป็น 5 ด้าน  ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนที่ปรากฏในมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2552และคุณลักษณะบัณฑิตแบบ K-A-S-E-M และในแต่ละกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งหวังผล
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่ต้องการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 5 ประการดังนี้ 
    1. อ่อนน้อม  หมายถึง เป็นผู้มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ มีวัฒนธรรม มารยาทที่
งดงามทั้งด้านกาย วาจา และใจ  
 2. ร่วมใจ หมายถึง มีความร่วมใจ ร่วมมือ มีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และมีความเป็น
พลเมืองที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมหรือสร้างสันติสุขในสังคม 

3. ใฝ่รู้  หมายถึง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รักในการเรียนรู้ มีความเพียร อดทนในการเรียนรู้วิทยาการด้าน 
ต่าง ๆ ตลอดชีวิต และเห็นประโยชน์ของความรู้เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต 

4. สร้างสรรค์  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านนวัตกรรมความคิด นวัตกรรมด้านวัตถุ และมี
ความเชื่อมโยงหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 

5. สื่อสารอย่างรู้คุณค่า หมายถึง  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อสารสิ่งที่มี
คุณค่า  มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสาธารณะ   
 คุณลักษณะของบัณฑิตท้ัง 5 ประการนี้ เป็นผลลัพธ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
ทุกกลุม่สาระซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระกับคุณลักษณะของผู้เรียน ตามแผนภาพ ดังนี้   
 

 
 

  แผนภูมิที่  5.1   ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับการมุ่งหวังผลการเรียนรู้ 
                                 ที่นำไปสู่การสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักปฏิบัติเชงิรุกแบบ K-A-S-E-M 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของการประเมินผลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

 

1.1 การลงทะเบียนเรียนแบบมีหน่วยกิต (Credit)   
1.1.1  แบบอิงเกณฑ์ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้ผู้สอนจัดทำประมวล

การสอนที่ระบุวิธีการวัดและประเมินผลรวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลให้นักศึกษาได้ทราบก่อนการเรียน   
และใช้ระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน 
80 – 100 A 
75 – 79             B+ 
70 – 74  B 
65 – 69 C+ 
60 – 64 C 
55 – 59 D+ 
50 – 54 D 
0 – 49  F 

 

      หมายเหตุ  ผู้สอนอาจปรับช่วงคะแนนของแต่ละระดับคะแนนได้   ตามความเห็นชอบของ 
                    กลุ่มสาระ  และหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลสอบ  เป็นรายกรณี 
 

1.1.2  แบบอิงกลุ่ม  
ในกรณีที่รายวิชาไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์ข้อที่ 1.1.1  ให้ผู้สอนพิจารณาการจัด

ระดับคะแนนตามลักษณะของคะแนนรวมทั้งชั้นเรียน โดยกำหนดหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนรวมทั้งชั้น  
เป็นเกณฑ์ในระดับ C  และให้พิจารณาอันตรภาคชั้นที่สอดคล้องกับคะแนนโดยรวม (S.D.) เป็นเกณฑ์ในการ
กำหนดช่วงระดับคะแนน 

 

1.2 การลงทะเบียนเรียนแบบไม่มีหน่วยกิต (Audit)  
ผู้สอนระบุวิธีการวัดและประเมินผล  รวมทั้งช่วงคะแนน  เพ่ือกำหนดผลการประเมินและระดับ 
คะแนนดังนี้ 
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ผลการประเมิน ระดับคะแนน 
ผ่าน      S  (Satisfactory) 

ไม่ผ่าน             U (Unsatisfactory)) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
   2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชามีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดให้มีการประเมินผ่านระบบทะเบียน
ออนไลน์   

   2.1.2 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา   

 2.1.3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประจำแต่
ละปีการศึกษา   

 2.1.4 ผู้สอนแต่ละรายวิชาส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาผ่าน
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
          2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ผู้สอน จากนัน้สรุปผล เสนอข้อคิดเห็น (ถ้ามี) และรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2.2 การทวนสอบหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
    2.2.1 คณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปประชุมพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา และรายงานข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการสอน การทวนผลสอบตามแบบรายงาน มคอ.5 
    2.2.2 คณะกรรมการผู้บริหารได้วิเคราะห์ข้อมูลผลสอบตามแบบรายงานการกระจายผลเกรด (ผล

สอบ) การเรียนรู้ประจำภาคการศึกษาของรายวิชา (SUM02) เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวส่งไปคณะวิชา และสำนัก
วิชาศึกษาท่ัวไปได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธิ์การรู้ที่ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  นักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ครบจำนวนหน่วยกิต  คือ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
3.2  นักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตข้ันปริญญาบัณทิต พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  จัดการอบรมและจัดทำคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ใหม่  
1.2  ให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมเรียนรู้และสังเกตการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.3  จัดระบบแนะนำ / ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.4  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตรและการจัดทำ 

ประมวลรายวิชา  
 

2 การพัฒนาความรู้และทักษะแก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและกลยุทธ์    
การสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลรายวิชา 

2.1.2  สนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน  โดยเฉพาะด้านวิชา
ศึกษาทั่วไป  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้สอนอื่น ๆ หรือผู้ชำนาญการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  สนับสนุนให้ผู้สอนทำงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งท่ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Action  

Research) และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2.2.2  ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2.2.3  ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.2.4  สนับสนุนให้ผู้สอนได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน/ตำรา เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ 
2.2.5  สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน/สังคม เพ่ือให้ 

สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.6  สรรหางบประมาณให้ผู้สอนซื้อตำราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง     

อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.7  จัดกิจกรรมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
          2.2.8  มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล  เพ่ือธำรงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 

 1.1  การกำกับมาตรฐาน   
 - มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 1.2  บัณฑิต   
 - คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

 1.3  นักศึกษา  
 - การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 - มีการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 - มีกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน (การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 

 1.4  อาจารย์  
 - มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 - มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 - อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

1.5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
 - มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 - มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 - มีการประเมนิผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - มีระบบการดำเนินงานของกลุ่มสาระ สำนักวิชา และฝ่ายดูแลทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ง
อำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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 - มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1.7  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจำนวน 12  
ตัวบ่งชี้    

- สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยทำการบริหารงบประมาณโดยรวม โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดทำโครงการพร้อม
งบประมาณการดำเนินงานเสนอขออนุมัติ และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดทำ
รายงานทางการเงินเสนอมหาวิทยาลัยแสดงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 
    2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักศึกษา สำนักบรรณสารมี
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดหมวดหมู่หนังสือ ตำราเพ่ือ
รองรับการศกึษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แบ่งรหัสประจำหมวด ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ หมวด จำนวนหนังสือ (เล่ม) 
ภาษากับการสื่อสาร P 12,665 
การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

Q 17,345 

ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต Q 
B 

ML 
N 

17,345 
9,550 
718 

2,552 
พลเมืองโลก B 

H 
9,550 
34,595 

สุนทรียศาสตร์ B 
ML 
N 

9,550 
718 

2,552 
ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ G 3,612 
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นอกจากนี ้สำนักบรรณสารยังได้จัดทรัพยากรไว้ให้บริการ ดังนี้ 
- ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป หนังสือสำรอง หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ 

ปริญญานิพนธ์ และงานวิจัย ตลอดจนวารสารต่าง ๆ 
- ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย CD-ROM MULTIMEDIA, VIDEO, TAPE CASSETTE, 

DISKETTE, MICROFICHE, CD-ROM DATABASES  
- ฐานข้อมูลในการสืบค้น (DATA BASES) ประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลวิจัย ฐาน

สิ่งพิมพ์รัฐบาล ฐานงานวิจัยระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ฐานปริญญานิพนธ์ ฐาน
วิทยานิพนธ์ ฐานหนังสืออนุสรณ์ ฐานวัสดุไม่ตีพิมพ์ ฐานชีวประวัติบุคคลสำคัญ ฐานรายชื่อวารสาร ฐานดัชนี
วารสาร ฐานกฤตภาค ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ฐานดัชนีค้นหาชื่อ 

- ฐานข้อมูลซีดี-รอม ที่มีให้บริการประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าวิจัย อาทิ 

 - Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มี
คุณค่าสูงสุดและครอบคลุม ที่สุดในโลก โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 8,500 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่
ผ่านการประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 7,300 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลยังให้
บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 12,500 รายการ และสิ่งพิมพ์อีกกว่า 13,200 รายการซึ่งรวมถึง
บทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึง ปี 
ค.ศ.1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการ
เอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรับวารสารมากกว่า 1,400 รายการด้วย 

 - Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ การโฆษณา การบัญชี การลงทุน 
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และอีกมากมาย สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ปี 1886 รวมทั้งสามารถสืบค้น
รายการที่ถูกอ้างอิง (Cited References) จากวารสารมากกว่า 1,300 ชื่อ  

 - Education Research Complete เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่ าเชื่อถือสำหรับ
งานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา 
ระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่นการศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการ
ทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ 
ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกประมาณ 500 
รายการ  

 - ERIC หรือ Education Resource Information Center มีระเบียนมากกว่า 1,300,000 
ระเบียน และลิงก์ไปยังข้อมูลฉบับเต็มกว่า 1,300,000 รายการ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1966 

 - Regional Business News เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ทางด้านบริหารธุรกิจ
มากกว่า 80 ชื่อเรื่อง ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ProQuest Nursing & Allied Health Source เป็ น ฐ าน ข้ อมู ล ที่ ร วบ รวม วารส าร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม (Full-Text) ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง (Title) รวมทั้งวิทยานิพนธ์
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ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการพยาบาลศาสตร์ และสหเวช
ศาสตร์ ตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน การปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน แสดงผลเอกสารฉบับเต็มรูป 
HTML หรือ PDF file 

 - สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิงภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 
หนังสือวารสาร งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ เอกสารสัมมนา วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ คู่มือการศึกษา
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นอกจากนี้สำนักบรรณสารได้ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องบรรณสารให้
เหมาะสมและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยัง
ได้จัดให้มีการบริการห้องสมุดสู่ชุมชนในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 
 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1  อาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดทำข้อเสนองบประมาณจัดซื้อหนังสือ ตำรา  

อุปกรณ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเสนอผ่านสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
2.3.2 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอขอซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนต่อมหาวิทยาลัย 

            2.3.3  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอน ตำรา หนังสืออ้างอิง  
วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงาน  
 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

            2.4.1  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปสำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
            2.4.2  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.4.3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และ
สาขาวิชาที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 การกำหนดคุณสมบัติ 

1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

* สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์    
  มนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
  พลานามัย  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และควรมีผลงานทางวิชาการ  
  หรือผลงานวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้อง 

* มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ มีจิตอาสา มีความอดทน สู้งาน 
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  ร่วมกับ

ผู้แทนจากสำนักบุคลากร 
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3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร 
 3.2.1  สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมคณาจารย์เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนงานประจำปีของสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2.2  ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือ

นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.3 สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปสำรวจความคิดเห็นจากคณะวิชาและสถาบันเพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
           สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษมาสอนและหรือมาร่วม
สอนในบางรายวิชา และหรือบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์ตรง  โดยกำหนด
รายละเอียดดังนี้ 

3.3.1  คัดเลือกจาก ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ  
3.3.2  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3.3.3  คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคำอธิบายรายวิชาที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำเป็น
แนวทางในการสอน  โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในกลุ่มสาระ 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 4.1.1  กำหนดบทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้าทำงานในแต่ละตำแหน่ง 

 4.1.2  คัดสรร การสอบสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จากสำนักบุคลากร รวมทั้ง
การสอบสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป   

 4.1.3  ร่วมกับมหาวิทยาลัย ออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้ครบกระบวนการ ตั้งแต่รับสมัคร คัดเลือก บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพิจารณา
ความดีความชอบ 

 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
           4.2.1 จัดฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหาร เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
การใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงาน งานธุรการและเอกสาร จิตวิทยาการให้บริการ การบริหารเวลา ฯลฯ 

 4.2.2  ส่งเสริมระบบ การจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน 
 4.2.3  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรสนับสนุน 
  4.2.4  สร้างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น  และคุณวุฒิ

เหมาะสมให้สามารถทำหน้าที่ผู้สอน 
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  4.2.5  สนับสนุนให้บุคลากรสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่นศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

 

5.  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา  
     5.1  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1  ขอความร่วมมือคณาจารย์ในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการปรับตัวแก่นักศึกษา โดยจัด
ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอคำปรึกษาตามท่ีได้นัดหมาย  
 5.1.2  จัดโครงการปฐมนิเทศวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อควรปฏิบัติในการ
เรียนและการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย  จัดระบบการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาในบางรายวิชา 

 

    5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จดัระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องวิชาการได้   โดยติดต่อกบั 
ผู้สอนประจำรายวิชาโดยตรง หรือช่องทางอ่ืน เช่น โทรศัพท์, Line, Facebook, E-mail  เป็นต้น และหรือ
การยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  นำข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่คณะ

วิชา/มหาวิทยาลัย จัดทำ เพื่อการพัฒนาและหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ 
6.2  ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการพัฒนาและหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยน 

แปลงนั้น ๆ 
 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 

ที่ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
7.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับ K-
A-S-E-M  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด ตามแบบ  มคอ.3  
อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.4 จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วัน  หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.5 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของสำนักวิชาศึกษาทัว่ไป  หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที่ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานของการ

เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.7 มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนนิงานที่
รายงานในแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวชิาศึกษา
ทั่วไป ปีที่ผา่นมา 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.10 จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)  ได้รบัการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0 

- - - - - 

7.12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - - 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 อาจารย์ในกลุ่มสาระ ประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน จากนั้นนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
           1.1.2  ผู้สอนสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุ่มนักศึกษา ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างภาคการศึกษา  
           1.1.3  ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผล
การสอบ 
           1.1.4  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
          1.2.1  มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินผลคุณภาพการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน จากนั้นรายงานผล
ต่อสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 

1.2.2  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป ประเมินการสอนของอาจารย์อย่างไม่เป็นทางการ  จากการสอบถาม  
สังเกตการณ์วิธีการเรียนการสอน  กิจกรรม  งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา และนำผลที่ได้มาจัดการความรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2.3  ผู้สอนประเมินการสอนด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ
นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 

1.2.4  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นทาง เว็บไซต์ www.ge.kbu.ac.th  
เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งกลยุทธ์การสอนของอาจารยด์้วย  ซึ่งฐานข้อมูล
ดังกล่าวจะมีผู้รวบรวม  คัดกรองและนำเรียนในที่ประชุมสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือหารือในประเด็นเหล่านั้น 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      2.1  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป ประเมินจากการสนทนากลุ่มตัวแทนของนักศึกษา กับตัวแทนคณาจารย์  และ
การเปิดเว็บไซต์ (website) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินจากผลการประเมินตนเองของสำนัก
วิชาศึกษาท่ัวไปจากรายงานผลการดำเนินงาน  
      2.3  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป ประสานงานขอข้อมูลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ศิษย์เก่า หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต  

 

http://www.ge.kbu.ac.th/
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ตามคุณลักษณะของรายวิชาที่

ได้ระบุไว้ใน  มคอ.3 : รายละเอียดรายวิชา (Course Specification) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการ
ประเมินการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ จากนักศึกษา  และแจ้งผลการประเมินมายังผู้อำนวยการสำนักวิชา
ศึกษาท่ัวไป และอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  อาจารย์ประจำวิชา รับทราบผลการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษา และดำเนินการปรับปรุงในหัวข้อที่ได้รับคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
      4.2  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป พิจารณาแนวทางการประเมินผลการศึกษา จากรายงานผลการดำเนินงาน
ตามรายวิชา (Course  Report)  เพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
      4.3  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป ประชุมพิจารณา มคอ.3 : รายละเอียดรายวิชา (Course Specification)  ที่
ปรับปรุงพัฒนาแล้ว ก่อนเปิดภาคการศึกษา  โดยพิจารณาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามคุณลักษณะของเนื้อหารายวิชา 

4.4  สำนักวิชาศึกษาท่ัวไปจัดประชุมคณาจารย์  เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร   
และวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต 

1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 1. รายวชิาบังคับ 9 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 10 - ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            

- ศษท102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ศษท401 สมาร์ทเกษม   

   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 2. รายวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 16 
   1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย 1 รายวิชาที่คณะและนักศึกษาร่วมกันเลือกเรียนให้ตรง

ตามคุณลักษณะของผู้เรียนและตรงตามอัตลักษณ์ของ
คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยมีเงื่อนไขต้อง
เรียนให้ครบทั้ง 6 กลุ่มสาระ ตามจำนวนหน่วยกิตท่ี
กำหนดในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 
(1) กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
(2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
(3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต   
(4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
(5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต      
(6) กลุม่สาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 
รวมไม่น้อยกว่า 30 

 
 
 

รายวิชาทั้งหมด 55 รายวิชา 

3. รายวิชาเลือกอิสระ     ไม่น้อยกว่า 5 
รวมไม่น้อยกว่า 30 

รายวิชาทั้งหมด 66 รายวิชา 
1. สร้างรายวิชาใหม่   28  รายวิชา 
2. ปรับปรุง             38  รายวิชา 
3. คงเดิม                 -   รายวิชา 
  *ปิดรายวิชาเดิม 17 รายวิชา คือ ศท.122, ศท.124, 
ศท.127, ศท.128, ศท.136, ศท.137, ศท.139, ศท.
148, ศท.156, ศท.157, ศท.160, ศท.166, ศท.167, 
ศท.221, ศท.231, ศท.233, และ ศท.234 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

เหตุผลประกอบ 
1) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตรงตามอัตลักษณ์

ของคณะวิชาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน    

2) เพ่ือสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
เชิงรุกตามคุณลักษณะผู้เรียนแบบ 
K – A – S – E – M 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   24 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1. รายวิชาบังคับ   9 หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาภาษา  10 หน่วยกิต 
ศท.101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ศท.102  การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
ศท.100  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ศท.110  ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

    (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   
         6 หน่วยกิต 
ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
ศท.121  วิถีแห่งเกษม     
ศท.123  กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต 

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

    (2) กลุ่มสาระพลเมืองโลก  3 หน่วยกิต 
ศษท401 สมาร์ทเกษม 

 
3(3-0-6) 

    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
ศท.131  ศิลปะการพัฒนาชีวิต 

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
        4 หน่วยกิต 
ศท.141  คณิตศาสตร์ร่วมสมยั  
ศท.142  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 

 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

    (5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 หน่วยกิต 
         บังคับเรียน 1 รายวิชา 
ศท.152  นันทนาการ     
ศท.153  ศิลปะป้องกันตัว    
ศท.155  ลีลาศ   
ศท.156  โบวลิ่ง  
ศท.157  ว่ายน้ำ     

 
 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
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2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

2. รายวิชาเลือก  

    (1) กลุ่มวิชาภาษา 
ศท.106  การเขียนในชีวิตประจำวัน 
ศท.107  วรรณศิลป์ในภาษาไทย 
ศท.108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย  
ศท.109  สุนทรียะทางการฟังและการพูดภาษาไทย 
ศท.160  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
ศท.161  ภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 
ศท.162  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
ศท.163  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ศท.164  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่ 
ศท.165  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี
ศท.166  ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 
ศท.167  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 
ศท.213  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 
ศท.214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6 

รายวิชาเลือก หมายถึง รายวิชาที่คณะและนักศึกษา
ร่วมกันเลือกเรียนให้ตรงตามคุณลักษณะของผู้เรียนและ
ตรงตามอัตลักษณ์ของคณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 
หนว่ยกิต โดยมีเงื่อนไขต้องเรียนให้ครบทั้ง 6 กลุ่มสาระ 
ตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดในแต่ละกลุ่มสาระโดย
รายวิชาเลือก มีดังนี้ 

    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ศท.122  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 
ศท.124  เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต 
ศท.125  การสื่อสารและมนุษยสมัพันธ์ 
ศท.126  กระบวนการกลุ่มและเทคนิค 
            การทำงานเป็นทีม      
ศท.127 หลักเศรษฐศาสตร์อสิลาม                   
ศท.128 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอสิลาม 
            (ซะรีอะฮ์)     
ศท.129 พลเมืองกับหน้าท่ีความรบัผิดชอบ                   
ศท.221 พลวัตการย้ายถิน่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         

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

     (1) กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร 
ศษท103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ศษท104  วาทการสมัยใหม ่
ศษท105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
ศษท106  การเขียนเพื่องานอาชีพ 
ศษท107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน ์
ศษท108  วิถีภาษาไทยร่วมสมยั 
ศษท109  การอ่านภาษอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
ศษท110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 
ศษท111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 
ศษท112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 
ศษท113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 
ศษท114  ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 
ศษท115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
             สมัยใหม ่
ศษท116  สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า 
ศษท117  สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 
ศษท118  สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 
ศษท119  สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 
ศษท120  สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหล ี

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

    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ศท.132  การคิดกับคนรุ่นใหม่    
ศท.133  ศาสนาเพือ่การพัฒนามนุษย์    
ศท.134  ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย   
ศท.135  มรดกไทยและภูมิปญัญาไทย      
ศท.136  สุนทรียศาสตร์      
ศท.137  ดนตรีกับมนุษยชาติ       
ศท.138  ศิลปะกับมนุษยชาติ       
ศท.139  หลักการอิสลามเบื้องต้น     
ศท.231  พลังความคิดกับการพฒันาศักยภาพมนุษย ์

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-2-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  (ต่อ) 2. รายวิชาเลือก (ต่อ)   

ศท.232  อารยธรรมโลก 
ศท.233  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชีย 
            ตะวันออกเฉียงใต้ 
ศท. 234  คติชนเพ่ือชีวิต 

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

 
3(3-0-6) 

  

    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 
         คณิตศาสตร์ 
ศท.140  การประยุกต์สถติิในชีวิตประจำวัน 
ศท.143  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ชีวิต 
            ประจำวัน    
ศท.144  สุขภาพเพื่อชีวิต     
ศท.145  การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 
ศท.146  เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ศท.147  วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร ์
ศท.148  การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร ์

 
2(2-0-4) 
2(1-2-4) 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-6) 

     (2) กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
           และการเป็นผู้ประกอบการ 
ศษท201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมยัใหม ่
ศษท202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่     
ศษท203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม 
ศษท204  ความคิดสร้างสรรค์ : ศกัยภาพสดุยอด 
             ของมนุษย์ 
ศษท205  กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 
ศษท206  บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมือ 
             อาชีพสำหรับผู้ประกอบการ 
ศษท207  การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการสื่อสาร 
ศษท208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์
ศษท209  สร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัย 

 
 

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

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

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

    (5) กลุ่มวิชาพลานามัย 
         (เลือกเรียนรายวิชาไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เลือกไปแล้วในวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ) 
ศท.152  นันทนาการ     
ศท.153  ศิลปะป้องกันตัว    
ศท.155  ลีลาศ  
ศท.156  โบวลิ่ง  
ศท.157  ว่ายน้ำ 

 
 
 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 

     (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
ศษท301  ศาสตร์และศลิป์แห่งการใช้ชีวิต 
ศษท302  ออกแบบชีวิต คิดสไตลค์นรุ่นใหม ่
ศษท303  การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ศษท304  สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
ศษท305  รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
ศษท306  ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน 
ศษท307  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ศษท308  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน 
ศษท309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทลั 
ศษท310  ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-4) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 2. รายวิชาเลือก (ต่อ)   

 

     (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 
ศษท402  กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต 
ศษท403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 
ศษท404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
ศษท405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 
ศษท406  เมืองอัจฉริยะเพื่อการจดัการที่ยั่งยืน 
ศษท407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

     (5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
ศษท501  ปรัชญารักกับความงามของชีวิต 
ศษท502  ศาสตร์แห่งความสุข   
ศษท503  อารยธรรมโลก 
ศษท504  ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาตไิทย 
ศษท505  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์
ศษท506  ประวัติศาสตร์ศิลป ์
ศษท507  รู้ไทย รักษ์ไทย 
ศษท508  กรุงเทพศึกษา 
ศษท509  ศิลปะและวัฒนธรรมบนัเทิง 
ศษท510  มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ 
ศษท511  โลกแห่งเทพนิยาย 

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

     (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุข
ภาวะและบุคลิกภาพ 
ศษท601  ลีลาศ 
ศษท602  การต่อสู้และป้องกันตัว 
ศษท603  การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 
ศษท604  การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 
ศษท605  สุขภาพเพื่อชีวิต 
ศษท606  การสื่อสารสมัพันธ์ 
ศษท607  ภาวะผู้นำและเทคนคิการทำงานเป็นทีม 
ศษท608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทลั 
ศษท609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 
 
1(0-2-2) 
1(0-2-2) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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3. รายวิชาเลือกอิสระ 

รายวิชาเลือกอิสระ หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษา
สามารถที่จะเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง จำนวนไม่น้อยกว่า 
5 หน่วยกิต จากกลุ่มสาระใดก็ได้ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเลือกไว้ 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาเลือกอิสระ 
(1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1 ศท. 101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                             

GE  101   THAI FOR COMMUNICATION 
2(2-0-4) 

              หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์สารจากการฟัง
และการอ่าน กลวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ การ
สนทนา การอภิปรายในกลุ่ม การประชุม การ
เขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนเอกสารทางราชการ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนโครงงาน การเขียนคำ
ขวัญ การเขียนความเรียงร้อยแก้วและการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์       
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
GEN101 THAI FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 
          มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน 
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณา
การทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้น
ทั กษ ะการสื่ อ ส าร เชิ งปฏิ สั มพั น ธ์ก ลุ่ ม จาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ ส า ร แ ล ะ ส่ ง ส า ร 
กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาสำหรับ
การสื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา ให้
สอดคล้อง กับ
คุณลักษณะที่   
พึงประสงค์ด้าน
พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาไทย 
 
 

2 ศท. 100  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              
GE  100  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
                                                 3(3-0-6) 
           ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์
ขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพูด การอ่าน และ
การเขียนได้อย่างถูกต้อง การหาความหมายผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                
GEN102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 
          ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ปรับชื่อวิชาภาษา 
อังกฤษ และปรับ
คำอธิบายรายวิชา  
ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้าน
พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

3 ศท. 102  การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์           
GE  102  THAI USAGE FOR CREATION 
                                                 2(2-0-4) 
          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์เชิง
ลึก การวิจารณ์ การวิพากษ์คุณค่าจากการรับสาร
และการส่งสารทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การพูด
และการเขียนอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ การ

ศษท103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์   
GEN103 THAI FOR CREATION 

3(3-0-6) 
ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่ม
และรายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การ
วิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะ
การรับสารและส่งสาร สามารถนำมาประยุกต์และ

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ผู้เรียนและ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
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วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความ
ทันสมัย มีคุณภาพ คุณประโยชน์ และมีความ
เหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมใน
ปัจจุบัน 

ประสงค ์

4 ศท. 109    สุนทรียะทางการฟังและการพูด 
               ภาษาไทย    
GE  109     THE AESTHETIC OF LISTENING  
                AND SPEAKING THAI LANGUAGE                           
                                                 3(3-0-6) 
                สุนทรียะทางการฟั งและการพู ด
ภาษาไทย   เน้นทักษะการรับสารและการส่งสาร
ให้สัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ สุนทรียะทาง
ภาษา การฟังอย่างลึกซึ้ง การพูดอย่างสร้างสรรค์ 
และการประยุกต์สุนทรียะทางภาษามาใช้กับการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท104 วาทการสมัยใหม่ 
GEN104 MODERN DISCOURSE 

3(3-0-6) 
          การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้น
เป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การ
ประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาท
การสู่วิชาชีพ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

5 - ศษท105 การสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
GEN105 PROFESSIONAL COMMUNICATION 

3(3-0-6) 
          การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสาร
ในโอกาสต่างๆ พลังคำพูดกับการพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การ
สื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และ
การสื่อสารระดับองค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการ
นำเสนองานอย่างมืออาชีพ 

 

6 ศท. 106  การเขียนในชีวิตประจำวัน                 
GE  106  WRITING IN DAILY LIFE    
                                                 3(3-0-6) 
               หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับการ
เขียนในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมในการเขียน
ภาษาไทย การใช้ภาษาในการเขียนทางวิชาการ 
การเขียนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การเขียนบันทึก
ติดต่อ การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน และการใช้
ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท106 การเขียนเพ่ืองานอาชีพ 
GEN106 WRITING FOR CAREER        
                                                3(3-0-6) 
          หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับการ
เขียน การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การเขียนกิจ
ธุระ การเขียนแนะนำหนังสือ สินค้า สถานที่
ท่ อ ง เที่ ย ว   รวม ถึ งก าร เขี ยน ภ าษ าไท ย ใน
สื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของผู้เขียน  ความ
รับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการสื่ อสารอย่ าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 

 
ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
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7 ศท. 107    วรรณศิลป์ในภาษาไทย                    

GE  107    LITERATURE IN THAI CREATED  
               LANGUAGE                    
                                                 3(3-0-6) 
               ศิลปะการประพันธ์งานบันเทิงคดี การ
ใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การ
แต่งนวนิยายเรื่องสั้น บทกวี  ศิลปะการประพันธ์
งานสารคดี การเขียนบทความ หลักการวิจารณ์
อย่างมีวรรณศิลป์ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท107 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์    
GEN107 ART OF USING THAI LANGUAGE 

IN ONLINE MEDIA                  
                                                 3(3-0-6) 
          การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อ
ออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ 
และหลักการวิจารณ์ เพื่อนำความรู้ไปเช่ือมโยง
และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

ปรับช่ือและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

8 ศท. 108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย                       
GE  108  WAYS OF CONTEMPORARY 

THAI  LANGUAGE                    
                                                 3(3-0-6) 
           วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย
การประยุกต์ใช้ภาษาไทยตามวิธภาษาในสังคม
ปั จจุ บั น  ก ารสั ม ผั ส ภ าษ าในมิ ติ ภู มิ ปั ญ ญ า 
วัฒนธรรมและความเช่ือท่ีแสดงออกผ่านทางภาษา 
และเชื่อมโยงกับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 
GEN108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI         
           LANGUAGE                       
                                                3(3-0-6)  
          วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย 
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเช่ือที่
แสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรม
นันทนาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

9 ศท. 110  ภาษาอังกฤษเพ่ือการดำรงชีวิต           
GE  110  ENGLISH FOR DAILY LIFE  
                                                 3(3-0-6) 
            การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่ า น แ ล ะ ก า ร เขี ย น  เพื่ อ ก า ร น ำ ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจำวันในหลากหลายสถานการณ์  กล
วิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เทคนิคการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท109 การอ่านภาษาอังกฤษในวิตประจำวัน 
GEN109 ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

3(3-0-6) 
           ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
จากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆที่พบ
ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดา
คำศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาคำศัพท์ สำนวน
และการใช้ภาษาจากการอ่าน 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรยีน
ด้านการใช้ทักษะ
ภาษา 

10 ศท. 213  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร       
GE  213  ENGLISH  CONVERSATION   

SKILLS IN WORKPLACES              
                                                 3(3-0-6) 
             ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่
จำเป็นต่อการทำงาน การแนะนำตนเอง การ
แนะนำเพื่อน การทักทายและพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงาน การตั้งและตอบคำถามอย่างเป็นทางการ 

ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร   
GEN110 ENGLISH CONVERSATION SKILLS  
            IN WORKPLACES    
                                                 3(3-0-6)   
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ทำงาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบคำถามอย่าง
เป็นทางการ การแนะนำตนเอง การแนะนำเพื่อน 
การทักทายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การ

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
กระชับและชัดเจน
ขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรยีน 
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การนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม และการเจรจาต่อรอง 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

นำเสนองาน การแสดงความคิดเห็น และการ
เจรจาต่อรอง 

11 ศท. 214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร    
GE  214   ENGLISH COMPOSITION   
              SKILLS  IN  WORKPLACES 
                                                 3(3-0-6) 
             ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น
ต่อการทำงาน การเขียนแนะนำตนเองในการสมัคร
งาน การเขียนโต้ตอบจดหมายทั้งเป็นทางการและ
ไม่ เป็นทางการ การเขียนเอกสารการจัดการ
ประชุม การเขียนรายงานการประชุม  การเขียน
รายงานในสถานการณ์ต่างๆ และการแปลเอกสาร 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาองักฤษในองค์กร 
GEN111 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN  
           WORKPLACES        
                                                3(3-0-6) 
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การทำงาน ประกอบด้วยการเขียนแนะนำตนเอง
ในการสมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
อ ย่ า ง เป็ น ท า ง ก า ร  ก า ร เขี ย น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกช่วยจำ และการ
แปลเบื้องต้น 

ปรับช่ือและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 
ความต้องการของ
ผู้เรยีนและการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

12 - ศษท112 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพ   
GEN112 ENGLISH FOR HEALTH CARE 

      3(3-0-6) 
 คำศัพท์และบทอ่านที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การสนทนาและการให้
คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 

 

13 - ศษท113 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง  
GEN113 ENGLISH FOR ENTERTAINMENT   
            MEDIA 
                                                 3(3-0-6) 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง 
และนิตยสาร วิเคราะห์รูปแบบของภาษา คำศัพท์ 
สำนวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

 

14 - ศษท114 ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย   
GEN114 ENGLISH  AND  THAINESS 

                                     3(3-0-6) 
            การสนทนาภาษาอังกฤษ  คำศัพท์ และ
บทอ่านท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  ได้แก่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  เทศกาลและประเพณีไทย  
อาหารไทย  ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญ และประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
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15 - ศษท115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

           สมัยใหม ่  
GEN115 ENGLISH FOR MODERN BUSINESS  
           COMMUNICATION 

       3(3-0-6) 
 การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ธุรกิจออนไลน์ และฝึกทักษะการนำเสนองาน
สำหรับผู้ประกอบการ 

 

16 ศท. 161 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                      
GE  161 MYANMAR LANGUAGE AND  
            CULTURE 
                                                 2(2-0-4) 
              โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าใน
ระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน 
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า  
GEN116 EASY WAY TO COMMUNICATE 

MYANMAR LANGUAGE 
                3(3-0-6) 

 การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน 
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ของโลกและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

17 ศท. 162    ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                       
GE  162    VIETNAMESE LANGUAGE AND  
               CULTURE 
                                                 2(2-0-4) 
              โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเวียดนาม
ในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการ
อ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้น
การสื่ อสารในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม  
GEN117 EASY WAY TO COMMUNICATE 

VIETNAMESE LANGUAGE 
               3(3-0-6) 

 ก า ร ส น ท น า ภ า ษ า เวี ย ด น า ม ใน
ชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรม
เวียดนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ของโลกและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

18 ศท. 163    ภาษาและวัฒนธรรมจีน                      
GE  163    CHINESE LANGUAGE AND  
               CULTURE 
                                                 2(2-0-4) 
              โครงสร้างพื้ นฐานของภาษาจีนใน
ระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน 
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน  
GEN118 EASY WAY TO COMMUNICATE 

CHINESE LANGUAGE 
                   3(3-0-6) 

 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ของโลกและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
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19 ศท. 164    ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                            

GE  164    JAPANESE LANGUAGE AND  
              CULTURE 
                                                 2(2-0-4) 
              โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน 
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น  
GEN119 EASY WAY TO COMMUNICATE 

JAPANESE LANGUAGE 
                      3(3-0-6) 

 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ของโลกและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

20 ศท. 165     ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                         
GE  165     KOREAN LANGUAGE AND  
               CULTURE 
                                                 2(2-0-4) 
               โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลีใน
ระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน 
การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาภาษา (เดิม) 

ศษท120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี  
GEN120 EASY WAY TO COMMUNICATE 

KOREAN LANGUAGE 
                          3(3-0-6) 

 ก า ร ส น ท น า ภ า ษ า เ ก า ห ลี ใ น
ชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ ยว 
เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรม
เกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ของโลกและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

 
(2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1  ศษท201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่  

GEN201  CONTEMPORARY  
            ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 

                             3(3-0-6) 
 หลั กการพื้ น ฐาน  ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบระบบธุรกิจ การตลาด การผลิต 
และต้นทุน การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทาง
หลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมในการ
บริหารงานและการเพิ่มผลผลิต กระบวนการคิด
เชิงอนาคตและความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการ
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สมัยใหม่ 

2  ศษท202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม ่
GEN202  MIND MANAGEMENT SKILLS  
            IN MODERN WORLD  

                          3(3-0-6) 
 แนวคิดและความหมายของกายและจิต 
ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้สำนึกและ
สมองเพื่อสร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ 
การคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณของ
ผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 

 

3  ศษท203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  
GEN203  ENVIRONMENTAL BUSINESS 

                 3(3-0-6) 
 แ น ว คิ ด ก า ร ด ำ เนิ น ธุ ร กิ จ  แ ล ะ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
เเวดล้อม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางธุรกิจ
สิ่งเเวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนนิธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 

 

4  ศษท204  ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพ 
            สุดยอดของมนุษย์ 
GEN204  CREATIVITY : HUMAN SELF  
            ACTUALIZATION 

                              3(3-0-6) 
 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์  องค์ประกอบแล ะ
คุณลักษณะของความคิดที่เป็นศักยภาพระดับ
สูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการคิดออกแบบ  
และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และ
ทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคพหุ
วัฒนธรรม และความล้ ำยุ คทางเทคโนโลยี  
กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่าง ๆ ในสังคม 

 

5  ศษท205  กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ    
GEN205  Business law for entrepreneurs 

                                        3(3-0-6) 
         ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 
ห นี้  แ ล ะ เอก เทศ สัญ ญ า กฎ ห ม ายว่ าด้ วย
หลักประกัน สินเช่ือ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกัน
การค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 

6  ศษท206  บุคลิกภาพและการนำเสนองาน 
            อย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ  
GEN206  Personality and Professional  
            Presentation for Entrepreneur  

     3(3-0-6) 
          หลักการและแนวทางการการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็น
ผู้ น ำองค์ ก รที่ ท รงพลั ง ทั กษะกา รประ เมิ น
สถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กล
ยุทธ์การเจรจาต่อรอง ศิลปะการพูดและการเสนอ
ขาย งานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิค
และกระบวนการสร้างสรรค์การนำเสนองาน ด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 

 

7  ศษท207  การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร   
GEN207  CREATIVE THINKING FOR  
            COMMUNICATIONS   

                          3(3-0-6) 
 แนวคิด กระบวนการและการแสวงหา
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
แรงบันดาลใจและจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

 

8  ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์  
GEN208 THAI WISDOM AND CREATIVITY 

      3(3-0-6) 
 ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการ
ออก แบ บ  ปั จ จั ยที่ เอื้ อ ต่ อ ก ารส ร้ า งส รรค์  
กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและ
ผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลง
วัสดุเพื่อการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน
ในแต่ละยุคสมัย 
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9  ศษท209 สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

GEN209 CONTEMPORARY ART GREATIVITY 

       3(3-0-6) 
          การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของ
ชีวิตด้วยการวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์
ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ และงาน
เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ดีท้ังด้านความคิด 
อารมณ์ จิตใจ และการกระทำ 

 

 
(3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1 ศท131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต                                

GE 131 ARTS OF LIFE DEVELOPMENT   
                                                 3(3-0-6) 
          การกำเนิดของชีวิตมนุษย์  คุณ ธรรม
จริยธรรมเพื่ อการดำเนิน ชีวิตที่ มี คุณค่ าและ
เป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐ
ทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการ
พื้นฐานในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาชีวิต 
สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข 
และดุลยภาพแห่งชีวิต 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 

ศษท301  ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต 
GEN301  THE ART AND SCIENCE FOR LIFE 

      3(3-0-6) 
 ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และ
เกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 

ปรับช่ือและ
คำอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษาและการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

2 ศท. 132  การคิดกับคนรุ่นใหม่                               
GE  132  THINKING AND THE NEW  
             GENERATION        
                                                 3(3-0-6) 
            หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์
ในการวิเคราะห์และการวิพากษ์ การคิดเชิงเหตุผล
แบบนิรนัยและอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผล
นิยมและประสบการณ์นิยม หลักการตัดสินปัญหา 
จริยธรรมในมิติทางปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ 
การประยุกต์ใช้วิธีการคิดเพื่ อการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน     
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 

ศษท302  ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่            
GEN302  LIFE DESIGN AND THE     
             CONCEPTION OF NEW              
             GENERATION 

                3(3-0-6) 
          ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ 
ก ารคิ ด เชิ งวิ เค ราะห์  ค วาม คิ ด เชิ ง เห ตุ ผ ล 
ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างสมอง จิต 
และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่  สมาธิ 
เทคนิค NLP และ Hypnosis  ในการออกแบบ
ชีวิต ขอ งคนรุ่ น ให ม่  ก ารจิน ตนาการอย่ า ง
สร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในการ
แก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและ
ความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม่ 

ปรับชื่อวิชาให้มี
ความน่าสนใจและ
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา  ให้
สอดคล้องกับการ
สร้างคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21  
และผูเ้รียนนำไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาชีวิตได ้
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3 ศท. 147  วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์     

GE  147  EARTH SCIENCE AND 
             ASTRONOMY 
                                                 2(2-0-4) 
           ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์  
ความสำคัญของดาราศาสตร์กับมนุษย์ ระบบสุริยะ 
ร ะ บ บ ด าวฤ ก ษ์  ร ะ บ บ ก าแ ล็ ก ซี่  เอ ก ภ พ 
ปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์  โลกและการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาคและสภาวะ
ภู มิ อ าก าศ  พั ฒ น าก าร เท ค โน โล ยี อ วก าศ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติ ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 

ศษท303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
GEN303 COPING WITH NATURAL DISASTER 

      2(2-0-4) 
 นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก 
สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
จากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกและสภาพ
ภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยง และบทบาทของเยาวชนในการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพบิัติ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลง
ทางสิ่งแวดล้อม
และตรงกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 

4 ศท. 146  เคมีกับการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน      

GE  146 APPLIED CHEMISTRY IN  
             EVERYDAY LIFE 

                                                 2(2-0-4) 
    ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยา
เคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบ
ของเคมีกับการดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี 
และผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและ
การวิ เคราะห์ทดสอบคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริ โภคใน
ครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง 
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง 
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ไฟฟ้าเคมี
ประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความ
ปลอดภัยในการดำรงชีวิต    
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 

ศษท304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
GEN304 SUBSTANCE AND CHANGE 

AROUND US 

      2(2-0-4) 
 ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมี
ที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบของ
เคมีกับการดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และ
ผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและการคิด
วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง การตัดสินใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับ
มลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต เคมีกบัการกีฬา 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา 
ให้น่าสนใจและ
สอดคล้องกับการ
การแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 

5 ศท. 145  การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน        
GE  145  APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY   
             LIFE   

                                                 2(2-0-4) 
              ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับสสารและ
สถานะของสสาร ระบบหน่ วยระหว่างชาติ  
ธรรมชาติของแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งานและพลังงานที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

ศษท305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
GEN305 ALL AROUND OF NATURAL   

PHENOMENON 

      2(2-0-4) 
 ความรู้ เบื้ อ งต้นทางกายภาพ  การ
เคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน 
การชนและโมเมนตัม สมบัติ เชิงกลของสสาร 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา 
ให้น่าสนใจและ
สอดคล้องกับการ
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
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กลศาสตร์ภาคของไหล คลื่น  ความร้อนและ
บรรยากาศรอบตัวเรา เสียงกับการได้ยิน ธรรมชาติ
ของแสง ไฟฟ้าและการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 
 

ไฟฟ้า คลื่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ 

6 ศท. 141  คณิตศาสตร์ร่วมสมัย                             
GE  141  CONTEMPORARY  MATHEMATICS 
                                                 2(2-0-4)     
             หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม 
เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการ
คิดภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้
สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การคำนวณ
เปอร์เซ็นต์  ประเภทต่างๆในราคาสินค้า  การ
คำนวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ การคำนวณภาระภาษี 
การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน 
การตรวจสอบภาระทุนจำนองและดอกเบี้ย การ
ประกันภัย การคำนวณพื้นฐานเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภท
ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ กิ จ ก ร รม ท า งค ณิ ต ศ าส ต ร์ ใน
ชีวิตประจำวันอ่ืน ๆ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 
 

ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน 
GEN306 NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 

      2(2-0-4) 
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การ
คำนวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  
ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณภาระภาษี 
การฝากเงินรายงวด การผ่อนส่งรายงวด การ
ลงทุนเบื้องต้น การจำนอง สินค้าคงคลัง การตั้ง
ราคาสินค้า การคำนวณและการตรวจสอบเอกสาร
เงินเดือน การประกันภัย 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา ให้
สอดคล้องกับการ
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันของ
ผู้เรยีน 
 
 

7 ศท. 140   การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน       
GE  140   APPLIED STATISTICS IN   
              EVERYDAY  LIFE   
                                                 2(2-0-4) 
    สถิติและข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่
ส่วนกลาง การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การ
กำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
วัดการกระจายของข้อมูล สถิติกับการตัดสินใจ   
สมมติ ฐานและการทดสอบสมมติ ฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผล
สำรวจความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องใช้สถิติ สถิติกับ
การแก้ปัญหา 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 
 

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  
GEN307  INTRODUCTION TO DATA 

ANALYSIS 
      2(2-0-4) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบ
วิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การ
นำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจายของข้อมูล การกำหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การ
วิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางสถิติ 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา ให้
สอดคล้องกับการ
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันของ
ผู้เรยีน 
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8 ศท. 143   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน 

              ชีวิตประจำวัน  
GE  143   APPLIED COMPUTER IN   
              EVERYDAY LIFE   
                                                 2(1-2-4) 
            การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์ เน็ต
สืบค้นข้อมูล การสร้างภาพกราฟิก การตัดต่อ การ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การทำงาน และ
นันทนาการ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 

ศษท308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน  
GEN308 THE USE OF APPLICATIONSAND  
            COMPUTER PROGRAMS FOR WORK 

      2(1-2-4) 
 การใช้แอพพลิเคชั่นและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้าง
งานกราฟิก ปรับแต่งภาพ ตดัต่อวีดิโอ ผลติสื่อ
และนำเสนองาน การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและ
สื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย รวมถึง
จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ปรับชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับ 
Digital Literacy 
 

9  ศษท309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุค 
             ดิจิทัล   
GEN309   Media and Information 

Literacy in Digital Era                                              
                3(3-0-6)   

 ความเป็นมา  ความสำคัญ  แนวคิดของ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อ
และสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถ
บูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการ
คุกคาม การครอบงำ การใช้ประทุษวาจา และการ
สร้างความเกลียดชังที่ เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ 
ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

10  ศษท310  ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ   
GEN310 LEARNING SKILLS TO SUCCESS 

                                     3(3-0-6)   
 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ การคิดและการ
ตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะ
แห่งตน เพื่อความสำเร็จ คุณค่าของการทำงาน 
การรู้ เท่ าทันสื่อยุคใหม่  การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะสู่ความสำเร็จผ่าน
กิจกรรมและโครงการ 
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(4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1 ศท. 121  วิถีแห่งเกษม 

GE  121  WAYS  OF  KASEM 
                                                 3(3-0-6) 
          พื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมี
ความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สู่นักปฏิบัติ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรัส บทบาทหน้าที่พลเมือง
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เดิม) 

ศษท401 สมาร์ทเกษม 
GEN401 SMART KASEM 

       3(3-0-6) 
 ประวัติ ค วาม เป็ นม า ปณิ ธานของ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เกษ ม บั ณ ฑิ ต   บ ท บ าท ขอ ง
มหาวิทยาลัยต่อสังคม  หลักการเรียนรู้  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
และคิดอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะชีวิต เข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม  รักความเป็น
ไทย มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และ
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า 
และคุณประโยชน์ 

ปรับช่ือวิชาให้
ความน่าสนใจและ
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา ให้
สอดคล้อง กับ
คุณลักษณะผู้เรยีน
ทีพ่ึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 
และคณุลักษณะ  
K A S E M 
 

2 ศท.123 กฎหมายเพ่ือการดำรงชีวิต                   
GE 123  LAWS  FOR  DAILY  LIFE 
                                                 3(3-0-6) 
           ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา 
การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและ
ความสามารถของบุคคลทั่วไป หลักการและแนว
ทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย  
ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ ขั้นพื้นฐานของ
พลเมือง 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เดิม) 

ศษท402 กฎหมายเพ่ือการดำรงชีวิต 
GEN402 LAWS FOR DAILY LIFE 

      3(3-0-6) 
 ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา 
การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและ
ความสามารถของบุคคลทั่วไป หลักการและแนว
ทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณต์ามกฎหมาย 
การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย 
ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของ
พลเมือง 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้นและ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคต์าม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา  

3 ศท. 129   พลเมืองกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ          
GE  129   CITIZEN  DUTIES  AND  
              RESPONSIBILITIES 
                                                 3(3-0-6) 
            ความหมายของพลเมือง องค์ประกอบ
พลเมืองที่ดีตามระบบประชาธิปไตย ลักษณะ
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อความเป็นพลเมือง การ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะของพลเมืองที่เป็น

ศษท403  การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง  
GEN403  EDUCATION FOR CITIZEN   
             DEVELOPMENT 

      3(3-0-6) 
 ความหมาย ความสำคัญของการศึกษา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่
พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็น

ปรับช่ือวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ตาม
มาตรฐานการ
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของพลเมืองในสั งคมไทย ปัญหา
การศึกษาความเป็นพลเมืองในสังคมไทย และ
แนวโน้มการพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พลเมืองในสังคมและวัฒนธรรมไทย  
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เดิม) 

ปัญหาสังคม เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นพลเมือง
ที่ด ี

อุดมศึกษา 

4  ศษท404 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต    
GEN404 THE KING’S PHILOSOPHY FOR 

LIFE DEVELOPMENT 
       3(3-0-6) 

 ค ว า ม ห ม า ย  ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด 
ความสำคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอ เพี ยง และสามารถนำไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

5 ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน 
GE.142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR  
            SUSTAINABLE WORLD   
                                                 2(2-0-4) 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบน
โล ก  ส ส ารและพ ลั งงาน  ระบ บ นิ เวศ  ก าร
เปลี่ ยนแปลงสภาวะอากาศ ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน แนวทางแก้ไขเพื่อโลกยั่งยืน การควบคุม
และกำจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ
นโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 

ศษท405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน 
GEN405 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR  
            SUSTAINABLE WORLD 

       2(2-0-4) 
 ห ลั ก ก ารคิ ด อ ย่ า ง เป็ น ระ บ บ ต าม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ 
เสียง และขยะ รวมถึงกฎหมายและนโยบายของ
รัฐด้านสิ่งแวดล้อม 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้นและ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคต์าม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

6  ศษท406 เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ย่ังยืน 
GEN406 SMART CITY TO SUSTAINABILITY 

      3(3-0-6) 
 ความหมายและประโยชน์ของเมือง
อัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการ
ปรับตัวเข้าสู่ เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิด
ความยั่ งยืน เมืองอัจฉริยะและโอกาสในการ
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สร้างสรรค์ธุรกิจ 

7  ศษท407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสขุ 
GEN407 AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 

      3(3-0-6) 
 แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุและสังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยและสังคมโลก 
การปรับตัวและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตที่ดี 
การมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและครอบครัว และ
การมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขในอนาคต 

 

 

(5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1  ศษท501  ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  

GEN501 PHILOSOPHY OF LOVE AND  
            BEAUTY IN LIFE 

      3(3-0-6) 
 ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่าง ๆ 
ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความ
รักในการเรียนรู้ การรักตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อน
มนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความ
รัก  การเช่ือมต่อพลังความรักเพื่อเพิ่มคุณค่า
ความสุข ความสำเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และ
ความงามของชีวิตในครอบครัวและสังคม 

 

2 ศท.133  ศาสนาเพ่ือการพัฒนามนุษย์                        
GE 133   RELIGIONS  FOR  HUMAN  
             DEVELOPMENT 

                                                 3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิดและหลักธรรมที่สำคัญของศาสนา
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และพิธีกรรมที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต   การ
ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาเพื่อพัฒนา
คุณค่า คุณภาพตนเองในการดำรงอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 

ศษท502 ศาสตร์แห่งความสุข  
GEN502 SCIENCE OF HAPPINESS 

                      3(3-0-6) 
          แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์

สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักคำสอนของ
ศาสนา การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่
ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลัก
คุณธรรม-จริยธรรมเพือ่เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตไปสู่
ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมี
คุณ ค่ า และความอุดมสมบู รณ์ อย่ างยั่ งยื น
ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ปรับชื่อวิชาให้
น่าสนใจและปรับ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคด์้าน
ทักษะชีวิตและ
ความเป็นเมืองที่
เข้มแข็งตาม
มาตรฐานการ 
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 หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม)  อุดมศึกษา 
3 ศท. 232  อารยธรรมโลก                                      

GE  232   WORLD CIVILIZATION 
                                                 3(3-0-6) 
            ศึ ก ษ า วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ม นุ ษ ย์  
เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การ
แผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมใน
ดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 

ศษท503 อารยธรรมโลก  
GEN503 WORLD CIVILIZATION 

                             3(3-0-6) 
 ศึ ก ษ า วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ม นุ ษ ย์  
เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การ
แผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมใน
ดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 

 

4 ศท.134  ประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย             
GE 134   THAI HISTORY AND NATIONAL  
             IDENTITY 
                                                 3(3-0-6) 
          ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การสร้างความมั่นคง
แก่ชาติไทย 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 

ศษท504 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติ  
            ไทย 
GEN504 THAI HISTORY AND NATIONAL 

IDENTITY 
       3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้าน
การ เมื อ ง ก ารป ก ค รอง เศ รษ ฐกิ จ  สั งค ม 
วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความมั่นคง
แก่ชาติไทยและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

5  ศษท505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  
GEN505 HISTORY IN CINEMAS 
                           3(3-0-6) 
 ศึกษา วิเคราะห์  แนวคิดเพื่อพัฒนา
ค ว า ม เป็ น ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  ผ่ า น
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทั้งไทยและนานาชาติ 
ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ การเมือง การปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 

 

6  ศษท506  ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
GEN506 ART HISTORY 
                      3(3-0-6) 
 แนวคิ ด  ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการ
สร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์
ศิลปะ รูปแบบทางศิลปกรรมตะวันตกและ
ตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไป
ใช้ในสาขาอาชีพ 
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7 ศท.135  มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย                      

GE 135   THAI HERITAGE ANE WISDOM 
                                                 3(3-0-6) 
          ความสำคัญ ความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต
ความ เป็ นอยู่ ที่ มี ผ ลต่ อการส ร้ างส รรค์ และ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยด้าน
ปัจจัยสี่ หัตถกรรม วรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์
และคีตศิลป์ เทศกาลงานประเพณีไทย ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย การธำรง
รักษาและพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 
 

ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย 
GEN507 THAINESS AWARENESS 
                           3(3-0-6) 
 ภู มิ ปั ญ ญ า ค่ านิ ยม  ที่ มี ผ ลต่ อการ
สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาด้ านปั จจัยสี่  วรรณกรรม ศิลปกรรม 
นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย 
การธำรงรักษาและการเพิ่มคุณค่ามรดกภูมิปัญญา
ไทยในเชิงพาณิชย์ 

ปรับชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

8  ศษท508 กรุงเทพศึกษา 
GEN508 BANGKOK STUDIES 

       3(3-0-6) 
 ศึ ก ษ าภู มิ ศ าสต ร์  ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์  
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยใช้
วิธีการทางคติชนวิทยา 

 

9 ศท. 138   ศิลปะกับมนุษยชาติ                              
GE  138   ARTS AND  HUMANITIES 
                                                 2(2-0-4) 
              ศึกษาพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลป์แขนง
ต่างๆ ท้ังไทยและสากล ดนตรีกับนาฏยศิลป์ เพื่อ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เดิม) 
 

ศษท509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง  
GEN509 ARTS AND ENTERTAINMENT   

       3(3-0-6) 
          ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่างๆ 
เช่น  นาฏศิลป์  การแสดง การเต้นรำ ดนตรี 
ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ 

ปรับชื่อวิชาให้มี
ความน่าสนใจและ
คำอธิบายรายวิชา
ใหม้ีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาคณุลักษณะ
ผู้เรยีนที่พึง
ประสงค ์

10  ศษท510 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ 
GEN510 MAN AND AESTHETICS 
                           3(3-0-6) 
 มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม 
ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้
คุณค่าทางความงามในธรรมชาติและผลงานทาง
ศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพื่อชีวิต การชม
งานศิลปะ อันเป็นพื้นฐานความคิดความเข้าใจใน
ความงามของศิลปะ และการประเมินคุณค่าทาง
ความงามด้วยหลักสุนทรียศาสตร์ 
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11  ศษท511 โลกแห่งเทพนิยาย  

GEN511 WORLD OF FAIRY TALES 
                        3(3-0-6) 

 ความหมาย ความ เป็ นมา แนวคิ ด 
ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อื่น  ๆ 
ปรากฏการณ์เทพนิยายในสังคมปัจจุบัน คุณค่า
และการประยุกต์เทพนิยายในการดำเนินชีวิต 

 

 

(6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 

ลำดับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลประกอบ 
1 ศท. 155  ลีลาศ                                               

GE  155  BALLROOM  DANCING 
                                                 1(0-2-2) 
             ศึ กษาความหมาย ความมุ่ งหมาย 
ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การ
ฝึกลีลาศจังหวะต่างๆ การประยุกต์ใช้ลีลาศเพื่ อ
การเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาพลานามัย (เดิม) 

ศษท601  ลีลาศ   
GEN601  BALLROOM DANCING 

      1(0-2-2) 
 ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะ
ต่างๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  
และนำการเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคม 

ปรับคำอธบิาย
รายวิชาใหม้ี
เนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรยีน
ที่พึงประสงค ์

2 ศท. 153  ศิลปะป้องกันตัว                                   
GE  153  ARTS OF SELF DEFENCE 
                                                1(0-2-2) 
        ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย 
กฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว 
การฝึกศิลปะป้องกันตัวเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์
รวม  หลักการและทักษะการป้องกันตัวจากการถูก
ทำร้ายทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง วิธีการ
แก้ไขและป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาพลานามัย (เดิม) 

ศษท602 การต่อสู้และป้องกนัตัว   
GEN602 THE ART OF SELF-DEFENSE 

       1(0-2-2) 
 ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและ
คุณ ประโยชน์ ก ารต่ อสู้ แ ละป้ อ งกั นตั ว  ฝึ ก
ปฏิบัติการต่อสู้และป้องกันตัวเพื่อพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพื้นฐาน และ
การป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายในลักษณะต่าง ๆ 

ปรับชือ่และ
คำอธิบายรายวิชา
ให้มีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรยีนที่พึง
ประสงค ์

3  ศษท603 การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 
GEN603 EXERCISES IN DAILY LIFE   
                2(1-2-3) 
 ศึกษาหลักการออกกำลังกาย ตามหลัก
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกกำลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิด
อาการบาดเจ็บ เพื่ อพัฒนาตนเองไปสู่การมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคม 
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4 ศท. 152  กิจกรรมนันทนาการ                              

GE  152  RECREATION ACTIVITIES 
                                                 1(0-2-2) 
              ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย 
ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์
คุณค่าของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  และ
คุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมนันทนาการ 
 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาพลานามัย (เดิม) 

ศษท604 การจัดกิจกรรมนนัทนาการและเกม 
GEN604 GAMES AND RECREATION  
            ACTIVITIES 
                2(1-2-3)
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย 
ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ 
คุณค่าของนันทนาการและเกมสามารถออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคล
ในวัยต่างๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึก
ปฏิบัติการนำกิจกรรมนันทนาการ และเกม 

ปรับชื่อวิชาให้
น่าสนใจและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้มีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรยีนที่พึง
ประสงค ์

5 ศท. 144   สุขภาพเพ่ือชีวิต                                   
GE  144   HEALTH  FOR  LIFE   
                                                 2(2-0-4) 
              ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การ
จัดการสุขภาพ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกัน
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับ
การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
อนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์ทางเลือก 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต (เดิม) 

ศษท605 สุขภาพเพ่ือชีวิต  
GEN605 HEALTH FOR LIFE 

       3(3-0-6) 
 การดูแล ส่งเสริม และป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจากปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสุขภาพ และสามารถนำไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมี
ความสุข 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาใหชั้ดเจน 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

6 ศท. 125   การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์                       
GE  125   COMMUNICATION AND HUMAN  
              RELATIONS     

                                                 3(3-0-6) 
              รูปแบบวิธีการสื่อสารในเชิงวัจนะ
แล ะอวั จน ะของบุ ค คลแล ะกลุ่ ม สั งค มที่ มี
ความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการ
งาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ การสร้างและการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เดิม) 

ศษท606 การสื่อสารสัมพันธ์  
GEN606 COMMMUNICATION OF RELATION 

                                          3(3-0-6) 
 รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่ม
สังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้าง
และพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างผาสุก 
 

ปรับช่ือวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น และ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรยีนที่พึง
ประสงค ์

7 ศท. 126  กระบวนกลุ่มและเทคนิคการทำงาน
เป็นทีม         

GE  126  GROUP  PROCESS  AND  TEAM   
             WORKING  TECHNIQUES   
                                                 3(3-0-6) 
             ธรรมชาติของกระบวนการกลุ่ม หลัก
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพื่อใช้ในการ

ศษท607 ภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงาน 
เป็นทีม 

GEN607 LEADERSHIP AND TEAM WORKING  
            TECHNIQUES 

       3(3-0-6) 
 ความหมายและประเภทของผู้นำ ภาวะ
ผู้นำกับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ปรับชื่อวิชาให้
น่าสนใจและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 
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พัฒนาทีมงาน ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของทีม การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ของทีมและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและ
ภาวะผู้นำ 
หมายเหตุ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เดิม) 

การบริหาร การพัฒนาและการทำงานเป็นทีม 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม การ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 

8  ศษท608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล  
GEN608 CONTEMPORARY PERSONALITY 

IN DIGITAL AGE 
      3(3-0-6) 

 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญ
ของบุคลิกภาพต่อการดำรงชีวิต ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ และการประเมิน
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวใน
สังคมปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพจิต การเห็น
คุณค่าตนเอง ผู้อื่น และมารยาทสังคม แนว
ทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการใช้ชีวิตในโลก
ดิจิทัล 

 

9  ศษท609 จิตบริการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและ
สังคม  

GEN609 SERVICE MIND FOR LIFE AND  
            SOCIAL DEVELOPMENT 

      3(3-0-6) 
 แนวคิด ความหมายและความสำคัญของ
จิตบริการ การมีจิตบริการเพื่อพัฒนาชีวิตและ
สั งคมใน โลกยุคแห่ งการ เปลี่ ยนแปลง การ
เสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิต
บริการ ท่ีมุ่งเน้นการมุ่งทำความดีและบริการด้วย
หัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์
ทางจิตบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมิติใหม่ๆให้แก่
การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพื่อการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษท่ี 21 

 

 
 
 


