
รายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทั0วไป 30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

• กลุ่มวชิาภาษาไทย 3 หน่วยกิตใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนีB  
หรือรายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

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

GE2100102 ภาษาไทยเพืCอการสืCอสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6) 

GE2100103 ภาษาไทยเพืCอการนาํเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6) 

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพืCออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6) 

 

• กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12  หน่วยกิต  ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนีB  หรือ  

 รายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2201101 ภาษาองักฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6) 

GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6) 

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

GE2200102 ภาษาองักฤษเพืCออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6) 

GE2200103 การอ่านภาษาองักฤษ (English Reading) 3(3-0-6) 

GE2200104 การฟังภาษาองักฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 

GE2200105 การสนทนาภาษาองักฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 

GE2200106 ภาษาจีนพืBนฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6) 

GE2200107 ภาษาจีนเพืCอการสืCอสาร (Chinese for Communication) 3(3-0-6) 

 

•  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษารายวชิาต่อไปนีB   

  หรือรายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2300101 พลวตัทางสังคมและความทนัสมยั (Social Dynamics and Modernity) 3(3-0-6) 

GE2300102 มนุษยสมัพนัธ์ (Human Relations) 3(3-0-6) 



GE2300103 ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 3(3-0-6) 

GE2300104 การพฒันาคุณภาพชีวติและทกัษะสงัคม  

(Quality of Life and Social Skill Development) 

3(3-0-6) 

GE2300105 สงัคมกบัเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6) 

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6) 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6) 

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6) 

GE2300109 สนัติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6) 

GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ (Information Literacy and Study Skills) 3(3-0-6) 

GE2400102 จิตวทิยาทัCวไป (General Psychology) 3(3-0-6) 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถิCน (Thai Studies and Local Wisdom) 3(3-0-6) 

GE2400104 การพฒันาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6) 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน  

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

GE2400106 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6) 

GE2400107 การพฒันาและประเมินโครงการ (Program Development and Evaluation) 3(3-0-6) 

GE2400108 การพฒันาจิตเพืCอคุณภาพชีวติ (Mind Development for Quality of Life) 3(2-2-5) 

 

• กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษารายวชิาต่อไปนีB  

หรือรายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2500101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-1) 

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1) 

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1) 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 

GE2500105 นนัทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 

 

• กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษารายวชิาต่อไปนีB  

หรือรายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 



รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2600101 คณิตศาสตร์พืBนฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6) 

GE2600102 สถิติเบืBองตน้ (Introduction to Statistics) 3(3-0-6) 

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

GE2700101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจาํวนั (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

GE2700102 สิCงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร  

(Environment and Resource Management) 

3(3-0-6) 

 

• กลุ่มวชิาบูรณาการ  4 หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษารายวชิาต่อไปนีB  

หรือรายวชิาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

กลุ่มวชิาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2810101 โลกในศตวรรษทีC 21 (World in 21st Century) 2(2-0-4) 

GE2810102 การพฒันาตนเองเพืCออาชีพ (Self Development for Careers) 2(2-0-4) 

GE2810103 ชีวติและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) 2(2-0-4) 

GE2810104 การออกกาํลงักายและกีฬาเพืCอสุขภาพ (Exercise and Sports for Health) 2(2-0-4) 

GE2810105 กิจกรรมเพืCอสุขภาพ (Activities for Health) 2(2-0-4) 

กลุ่มวชิาบูรณาการด้านวทิยาศาสตร์ 

รหัสวชิา ชื0อวชิา หน่วยกติ 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) 2(2-0-4) 

GE2820102 วทิยาศาสตร์กบัการดาํรงชีวติ (Science for Living) 2(2-0-4) 

GE2820103 วสัดุและการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

(Material and Application in Daily Life) 

2(2-0-4) 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

1. หมวดวชิาศึกษาทั0วไป 

1.1 วชิากลุ่มภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพื0อการสื0อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication 



 รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้พืBนฐานในการใชภ้าษาไทย ภาษากบัการสืCอสาร ทกัษะการฟัง การพดู  

การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ 

   Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening, 

speaking, reading and writingGE2100102 ภาษาไทยเพื0อการสื0อสารธุรกจิ 3(3-0-6) 

   Thai for Business Communication 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบัการสืCอสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีCยวกบัการสืCอสารทางธุรกิจ 

หลกัการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 

   General knowledge and concepts of business communication; principles of business 

letter writing; types of business letters; business-related reports and projects 

 

GE2100103 ภาษาไทยเพื0อการนําเสนอ 3(3-0-6) 

   Thai for Presentation 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้พืBนฐานเกีCยวกบัการนาํเสนอ ทกัษะการรับและการส่งสาร การพดูเพืCอ 

การนาํเสนอ การอ่านและการนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติ และการเขียนเพืCอการนาํเสนอ 

   Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages; reading 

and presenting statistical data; writing for presentation 

 

GE2100104 วรรณคดไีทย 3(3-0-6) 

   Thai Literature 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   วรรณคดีไทย ความหมายและความสาํคญัประเภทของวรรณคดี 

การวเิคราะห์และการประเมินค่าวรรณคดี ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัวถีิไทย 



   Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature analysis and 

evaluation; the relationship between literature and Thai way of life 

 

GE2100105 การเขยีนภาษาไทยเพื0ออาชีพ 3(3-0-6) 

   Thai Writing for Careers 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้พืBนฐานเกีCยวกบัการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม 

การเขียนสารและคาํกล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

   

Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; 

documentary, advertisements and public relations   

 

1.2 วชิากลุ่มภาษาต่างประเทศ 

GE2201101 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

English 1 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การใชสํ้านวนและโครงสร้างภาษาระดบัพืBนฐาน การทกัทาย การแนะนาํตวั 

การบรรยายบุคคล การบรรยายสิCงของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานทีC 

การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต 

   Basic English usage of expressions and structures: greetings and introductions; 

describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events; 

describing future plans and predictions 

 

 

 

 

 



GE2201102 ภาษาองักฤษ 2  3(3-0-6) 

   English 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาองักฤษ 1 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การใชภ้าษาระดบัสูงขึBน เพืCอใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามสถานการณ์ต่างๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม การเปรียบเทียบ ขัBนตอนการปฏิบติัในชีวติประจาํวนัและการเตือน การกาํหนดเงืCอนไข 

ข่าวสารขอ้มูล การแลกเปลีCยนความคิดเห็น การสมคัรงาน 

   Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions and 

warning; conditions; news; exchanging opinions; job application 

 

GE2200101 ภาษาองักฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

   Technical English 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การใช้ภาษาองักฤษทีCเกีCยวเนืCองกบัวิชาชีพ ความรู้เกีCยวกบัคาํศพัท์และสํานวนเกีCยวกบัวิชาชีพ 

ใจความสําคญัและรายละเอียดจากเนืBอเรืCอง การให้นิยาม การจาํแนกประเภท ขัBนตอนการปฏิบติั ป้าย ประกาศและฉลาก 

การบรรยายกระบวนการ 

   English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related expressions; 

definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process description; cause and effect 

relationship 

 

GE2200102 ภาษาองักฤษเพื0ออาชีพ  3(3-0-6) 

   English for Careers 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การสืCอสารภาษาองักฤษเพืCอนาํไปใชใ้นอาชีพต่างๆ 

การพบปะผูค้นในสถานประกอบการ การใชโ้ทรศพัทเ์พืCอติดต่องานธุรกิจ การนดัหมายเจรจาธุรกิจ 

การนาํเสนอผลประกอบการ  

การบอกคุณสมบติัของสินคา้และบริการ การระบุเป้าหมายและการตดัสินใจทาํธุรกิจ 



การต่อว่าและการแก้ปัญหาขอ้ร้องทุกข์การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน 

ความเขา้ใจวฒันธรรมในอาชีพต่างๆ 

   English communication in various careers: meeting people in workplace; 

telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about company performance; 

describing products and services; identifying goals and making business decision; making and dealing with 

complaints; checking progress on work; understanding culture in careers culture 

 

 

 

 

GE2200103 การอ่านภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

   English Reading 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การใชพ้จนานุกรม การเดาความหมายของคาํศพัทจ์ากปริบท 

องคป์ระกอบและโครงสร้างของประโยค องคป์ระกอบทีCช่วยในการอ่าน ทกัษะการอ่านจบัใจความ 

และเทคนิคการอ่าน 

   Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and 

sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and reading techniques 

 

GE2200104 การฟังภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

   English Listening 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การฟังภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนั การฟังบทสนทนา  

การฟังระดบัยอ่หนา้ การฟังบทความและตอบคาํถาม ทกัษะการฟังเพืCอจบัใจความและเทคนิคการฟัง 

   English listening skills in various situations in daily lives; listening to dialogues, 

paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and listening techniques 

 



GE2200105 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

   English Conversation 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาองักฤษ 2 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การสนทนาภาษาองักฤษตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในชีวติประจาํวนัใหถู้กตอ้งตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การทกัทายและแนะนาํตวั การใหค้าํแนะนาํ 

การสนทนาทางโทรศพัท ์ 

การบอกทีCตัBงและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให ้การขอบคุณและการขอโทษ 

   Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: 

greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking 

and apologizing 

 

GE2200106 ภาษาจีนพืOนฐาน 3(3-0-6) 

   Fundamental Chinese 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ทกัษะภาษาจีนเบืBองต ้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ 

การสนทนาและการอ่านขอ้ความภาษาจีนสัBนๆ การสรุปเนืBอหาและการตอบคาํถามเป็นภาษาจีน 

   Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns and 

grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering questions 

 

GE2200107 ภาษาจีนเพื0อการสื0อสาร  3(3-0-6) 

   Chinese for Communication 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพืBนฐาน 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาจีนทีCใชใ้นชีวติประจาํวนั การสนทนาโตต้อบ 

การเขียนจดหมายโตต้อบ การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

   Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence; 

writing electronic mails 



 

1.3 วชิากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101 พลวตัทางสังคมและความทนัสมัย  3(3-0-6) 

   Social Dynamics and Modernity 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมสมยัใหม่ โครงสร้างสงัคมและสถาบนั  

ความทนัสมยัและกระแสโลกาภิวตัน์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม พฒันาการทางการเมือง หนา้ทีCพลเมือง 

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสงัคมและการแกไ้ข 

   Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 

modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics; democracy and 

participation in politics; social problems and solutions 

 

GE2300102 มนุษยสัมพนัธ์  3(3-0-6) 

   Human Relations 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์

แรงจูงใจกบัมนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร การสืCอสารกบัมนุษยสมัพนัธ์ มนุษยสมัพนัธ์ในวฒันธรรมไทย 

หลกัธรรมทางศาสนากบัมนุษยสมัพนัธ์ 

   Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and human 

relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai culture; religious 

principles and human relations 

 

 

 

 

GE2300103 ระเบียบวธีิวจัิย  3(3-0-6) 

   Research Methodology 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 



   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัการวจิยั วตัถุประสงคแ์ละประเภทของการวจิยั 

ขัBนตอนและการออกแบบวจิยั วธีิการสุ่มตวัอยา่งและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 

การตีความและการนาํเสนอขอ้มูลการวจิยั และการเขียนรายงานการวจิยั 

   Introduction to research; objectives and types of research; research process and 

design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and presentation; research report 

writing 

 

GE2300104 การพฒันาคุณภาพชีวติและทกัษะสังคม  3(3-0-6) 

   Quality of Life and Social Skill Development 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนา้ทีCและความรับผิดชอบของบุคคล 

กลยทุธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบติังานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

   Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and responsibilities; 

self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and 

professional ethics 

 

GE2300105 สังคมกบัเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 

   Society and Economy 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปดา้นสงัคมเศรษฐกิจ ววิฒันาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 

สถาบนัทางเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศต่างๆ 

   General knowledge of economic society; development of economic system and 

pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  3(3-0-6) 

   Sufficiency Economy Philosophy 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การบริหารจดัการทีCดีและความเสีCยงสาํหรับองคก์ารสมยัใหม่ ปัญหา 

ผลกระทบและวกิฤติการพฒันาในสงัคมไทยและสงัคมโลก เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพืCอการพฒันาทีCย ัCงยนื 

สงัคมสีเขียวและนิเวศวทิยา การประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาํริ 

   Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development; good 

governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of development in 

Thai and global societies; technology and innovation for sustainable development; green society and ecology; 

application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects 
 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพ  3(3-0-6) 

   Law and Professional Ethics 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองต้นเกีCยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบทีCเกีCยวขอ้งกับการประกอบวิชาชีพ 

การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

   Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour protection; 

labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility 
 

GE2300108 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 

   ASEAN Studies 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ความรู้พืBนฐานเกีCยวกบัอาเซียนและรัฐสมาชิก อตัลกัษณ์และความหลากหลาย 

แนวคิดการก่อตัBง ปฏิญญา กฎบตัรและทีCประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพฒันาและเสาหลกัอาเซียน 

ความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาค การบูรณาการทาํงานร่วมกนัเพืCออนาคตทีCย ัCงยนื 

   Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity 

establishment concept; declarations; ASEAN charterand summit; ASEAN development cooperation and 

pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable future 
 

 

 

 

 

 

 

 

GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

   Peace Studies 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความหมายและแนวคิดหลกัเกีCยวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา 

ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงระดบัครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ 

การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวธีิ 

   Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and 

violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict resolution 
 

GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 

   Information Literacy and Study Skills 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและทฤษฎีการรู ้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 

การประเมินและการคดัเลือกสารสนเทศ ระบบการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด 

การสืบคน้และการใชเ้ครืCองมือ ทกัษะการคน้ควา้ การอา้งอิงและบรรณานุกรม 

จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวชิาการ 



   Information literacy concepts and theories; information evaluation and selection; 

library’s information-resources storage systems; information resources searching and tool usage; searching 

skills; citation and bibliography ethics and plagiarism 

 

GE2400102 จิตวทิยาทั0วไป  3(3-0-6) 

   General Psychology 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้พืBนฐานทางจิตวทิยา พนัธุกรรม สิCงแวดลอ้มและพฒันาการของมนุษย ์

สรีรวทิยาทีCมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ 

เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตวัและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสงัคม 

   Basic psychology; heredity; environment and human development; influence of 

physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence and emotional quotient; 

personality adjustment and mental health; social behavior 

 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ0น  3(3-0-6) 

   Thai Studies and Local Wisdom 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความเป็นมาของชนชาติไทย ลกัษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชืCอ 

ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมขา้ว ภูมิปัญญาไทยและทอ้งถิCน 

   Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 

religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom 

 

GE2400104 การพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 

   Personality Development 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ความรู้พืBนฐานเกีCยวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัทีCมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 

การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกีCยวกบัตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตวั มนุษยสมัพนัธ์กบับุคลิกภาพ 

และการพฒันาบุคลิกภาพทีCสมบูรณ์ 

   Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting 

personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human 

relation and personality; perfect personality development 

 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน  3(3-0-6) 

   Human Behavior and Self Development 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย ์ การพฒันาตน 

ภาวะผูน้าํการเปลีCยนแปลงการเรียนรู้ การพฒันาการทาํงาน การปรับตวั 

มนุษยสมัพนัธ์และการสืCอสารในองคก์ารสมยัใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวติใหเ้ป็นสุข 

   Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development; 

transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in modern 

organization and communication; mental health and happy life enhancement 

 

GE2400106 การวจัิยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 

   Qualitative Research  

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการและกระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ รูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ 

จรรยาบรรณการวจิยั การออกแบบการวจิยั กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอ้มูล การตีความและ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทีCไดจ้ากภาคสนาม และการเขียนรายงานวจิยั 

   Principle and process of qualitative research; types of qualitative research; research 

ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation and analysis; and report 

writing 

 



 

GE2400107  การพฒันาและประเมนิโครงการ 3(3-0-6) 

   Program Development and Evaluation 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและทฤษฎีการพฒันา การวางแผน การกาํหนดวตัถุประสงค ์

การออกแบบโครงการพฒันา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ 

   Development concepts and theories; planning; objectives formulation development 

project design; creation of participatory and learning atmosphere; project administration 

 

GE2400108 การพฒันาจิตเพื0อคุณภาพชีวติ 3(2-2-5) Mind 

Development for Quality of Life  

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : – 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบัจิตของมนุษย ์ ศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันาสมาธิ สมาธิกบั 

การพฒันาสมาธิ จิตกบัการเปลีCยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยกุตใ์ชส้มาธิในชีวติประจาํวนั 

   General knowledge of human; science of mind development; meditation and mind 

development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life 

 

1.4 วชิากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

   Physical Education 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบั วทิยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

ดชันีมวลกาย รูปแบบของการจดัการแข่งขนั และประเภทของกีฬา การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาและ 

การปฐมพยาบาล และการออกกาํลงักายเพืCอสุขภาพ 

   General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; 

forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health 
 



GE2500102 ลลีาศ  1(0-2-1) 

   Social Dance 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบัลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ 

ฝึกทกัษะพืBนฐานการลีลาศในจงัหวะต่างๆ 

   General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; 

practice of social dance 

 

GE2500103 กฬีาประเภททมี  1(0-2-1) 

   Team Sports 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบักีฬาประเภททีม ฝึกทกัษะการเล่นกีฬาประเภททีม 

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนักีฬาประเภททีม 

การแข่งขนักีฬาและการจดัการแข่งขนักีฬาประเภททีม การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

   General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; 

rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team sports; sports injuries and 

first aid 

 

GE2500104 กฬีาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

   Individual Sports 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบักีฬาประเภทบุคคล ฝึกทกัษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนักีฬาประเภทบุคคล การแข่งขนักีฬาและ 

การจดัการแข่งขนักีฬาประเภทบุคคล การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 



   General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical 

fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of 

individual sports; sports injuries and first aid 

 

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 

   Recreation 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้ทัCวไปเกีCยวกบันนัทนาการ ความหมายและความสาํคญั ประเภทของนนัทนาการ 

กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบติัการเป็นผูน้าํนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการเพืCอการฝึกอบรมเกมส์นันทนาการ 

การอยูค่่ายพกัแรม กบัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการตามความเหมาะสม 

   General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of 

recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training courses; 

recreational games; camping and appropriate recreational activities 

 

 

 

1.5 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

GE2600101 คณติศาสตร์พืOนฐาน 3(3-0-6) 

   Fundamental Mathematics 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ตรรกศาสตร์เบืBองตน้ เมตริกซ์และตวักาํหนดกฎการนับ 

การเรียงสับเปลีCยนและการจดัหมู่ ความน่าจะเป็นเบืBองตน้ ทฤษฎีบททวนิาม ลาํดบัและอนุกรม 

   Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation and 

combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 

 

GE2600102 สถติิเบืOองต้น  3(3-0-6) 

   Introduction to Statistics 



   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัสถิติ ตวัแปรสุ่ม การสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า  

และการทดสอบสมมติฐาน 

   Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis testing 

 

GE2600103 คณติศาสตร์ในชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

   Mathematics in Daily Life 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัมาตราชัCง ตวง วดั อตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ 

พืBนทีCและปริมาตร ดอกเบีBยและเงินผอ่นชาํระ ภาษีมูลค่าเพิCมและภาษีเงินได ้ เลขดชันี 

ตรรกศาสตร์เบืBองตน้และการใหเ้หตุผล และความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัสถิติ 

   Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and applications; 

area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax; index; introduction to logic and 

reasoning; introduction to statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

GE2700101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

   Science in Daily Life 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์กบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลงังาน ไฟฟ้าและการสืCอสารโทรคมนาคม รังสีและกมัมนัตภาพรังสี 

สารเคมีในชีวติประจาํวนั ววิฒันาการและพนัธุกรรมของมนุษย ์
   Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; 

electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in everyday life; evolution 

and human genome 

 

GE2700102 สิ0งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 

   Environment and Resource Management 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้พืBนฐานทางสิCงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวทิยาและ 

สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  ์ มลพิษสิCงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบสิCงแวดลอ้มและ การจดัการสิCงแวดลอ้ม 

 Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles 

and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; environmental impact 

assessment and environment management 

 

1.7 วชิากลุ่มบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

GE2810101 โลกในศตวรรษที0 21 2(2-0-4) 

   World in 21st Century 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : -  

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   โลกาภิวตัน์และความทนัสมยั เศรษฐกิจและการเมืองในสงัคมโลก วกิฤตการพฒันา 

ความเป็นพลเมืองโลก สงัคมสร้างสรรค ์การพฒันาทีCย ัCงยนื สงัคมแห่งการเรียนรู้และทกัษะแห่งศตวรรษทีC 21 

   Globalization and modernity; world economics and political; crises in development; 

global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and 21st century skills 

 

 



 

 

 

GE2810102 การพฒันาตนเองเพื0ออาชีพ 2(2-0-4) 

   Self Development for Careers 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัและพืBนฐานการพฒันาตนเองเพืCอการเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 

ทกัษะและคุณลกัษณะทีCจาํเป็นสาํหรับการทาํงาน ภาวะผูน้าํการเปลีCยนแปลงบุคลิกภาพ การทาํงานเป็นทีม  

การเป็นผูป้ระกอบการและความคิดสร้างสรรคส์าํหรับการเขา้สู่อาชีพ 

  Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates; necessary 

skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship and 

creative thinking to careers 

 

GE2810103 ชีวติและการคดิเชิงบวก 2(2-0-4) 

   Life and Positive Thinking 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การพฒันาทกัษะชีวติ การเรียนรู้เพืCอการเปลีCยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก  

การใคร่ครวญดว้ยวจิารณญาณ การพฒันาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวติ ชีวติและการแกปั้ญหา 

   Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical reflection; 

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

 

GE2810104 การออกกาํลงักายและกฬีาเพื0อสุขภาพ 2(2-0-4) 

   Exercise and Sports for Health 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการของวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลงักาย ความรู้เกีCยวกบักิจกรรม 

ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทีCเกีCยวกบัสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยตนเอง 



การบริโภคอาหาร การควบคุมนํBาหนกั การพกัผอ่นดว้ยกิจกรรมนนัทนาการ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตร์การกีฬากบัการออกกาํลงักายเพืCอสุขภาพ 

   The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 

enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption; weight control; leisure and 

recreation activities; the application of sports science and exercise for health 

 

 

 

 

 

 

GE2810105 กจิกรรมเพื0อสุขภาพ 2(2-0-4) 

   Activities for Health  

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความหมายและความสาํคญัของสุขภาพและสุขปฏิบติั 

การดูแลตนเองใหมี้สุขปฏิบติัทีCดี กิจกรรมเพืCอสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

   The meaning and importance of health and health care practitioners; self-care for 

good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition; the promotion of mental 

health 

 

1.8 วชิากลุ่มบูรณาการด้านวทิยาศาสตร์ 

GE2820101 ปกณิกคณติศาสตร์ 2(2-0-4) 

   Miscellaneous Mathematics 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์  

คณิตกบั การลงทุน คณิตกบัสุขภาพ 



   Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art; mathematics 

for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health 

 

GE2820102 วทิยาศาสตร์กบัการดาํรงชีวติ  2(2-0-4) 

   Science for Living 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   อาหาร ยา สมุนไพรและเครืCองสาํอาง ไฟฟ้าและความปลอดภยั 

เทคโนโลยสุีขภาพและความงาม 

   Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; health and 

beauty 

 

GE2820103 วสัดุและการประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวนั 2(2-0-4) 

   Material and Application in Daily Life 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีCตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความรู้เบืBองตน้เกีCยวกบัวสัดุ วสัดุงานบรรจุภณัฑอ์าหาร วสัดุยานยนต ์

วสัดุทางการแพทย ์วสัดุสาํหรับเครืCองนุ่งห่ม วสัดุในงานก่อสร้าง วสัดุสาํหรับเครืCองใชไ้ฟฟ้า 

   Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials; medical 

materials; materials for clothing; construction materials; material for electric appliance 


