โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
ก) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
9
ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9
ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
9001103
9001101
9001102
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
9001109
9001110
9001111

ก) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
Reading Thai Language for Learning
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
Reading English in Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
English for Study Skills
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese Language for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese Language for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean Language for Communication
ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
English Through Edutainment
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Tests

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9001201
ชีวิตกับจริยธรรม
Life and Morality
9001202
ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
9001203
การคิดและการพัฒนาตน
Thinking and Personal Growth

ไม่น้อยกว่า

9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9001204
9001205
9001206
9001207
9001208
9001209
9001210

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
Aesthetics in Daily Life
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy
ศิลปะในการดํารงชีวิต
Art of Living
ชีวิตและความตาย
Life and Death
สมาธิในชีวิตประจําวัน
Meditation in Daily Life
เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
The charm and style in service

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
9001301
อยุธยาศึกษา
Ayutthaya Studies
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
9001302
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Human, Society and Environment
9001303
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
9001304
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
Economy in Daily Life
9001305
ไทยศึกษา
Thai Studies
9001306
วิถีชีวิตมุสลิม
Muslim Ways of Life
9001307
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
9001308
การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
Contemporary Business Management
9001309
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
Thai and ASEAN Geography
9001310
เอเชียศึกษา
Asian Studies
9001311
วิถีโลก
The Global Ways

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)
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
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)

9001312
9001313
9001314
9001315

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Thai and Global Citizens
เงิน เงิน เงิน
Money Money Money
เศรษฐกิจสีเขียว
Green Economy
ความเป็นเจ้าบ้าน
Thai ’s Host

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
บังคับเรียน
3
9001408
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Science and Technology in Daily Life
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
9001401
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
9001402
ผู้นํานันทนาการ
Recreation Leadership
9001403
นันทนาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Recreation in Conservation of Nature and Environment
9001404
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
9001405
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
Computer in Daily Life
9001406
การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
Basic Web Design and Applications
9001407
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
9001409
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
9001410
เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
Sexuality Education and Reproductive Health
9001411
อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
Food for Health and Life
9001412
ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
Safety in Daily Life
9001413
เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
Biotechnology and life
9001414
วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
Science and Modern Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
9001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
หลักเกณฑ์และทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
9001102

การอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Reading Thai Language for Learning
ลักษณะทั่วไป รูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์ หลัก
และเทคนิคการอ่านจับใจความสําคัญ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนประเภทวิชาการ สารคดี และ
บันเทิงคดี การอ่านเพื่อรวบรวมความรู้ ความบันเทิง และฝึกวิจารณญาณ
9001103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการติดต่อ สื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
9001104

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Reading English in Daily Life
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น รูปแบบ และเทคนิคในการอ่านรูปแบบต่าง ๆ โดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
9001105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
ภาษาอั งกฤษเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการสมั ครงาน การเขี ย นประวั ติ ส่ ว นตั ว การ
สัมภาษณ์งาน คําศัพท์เกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร
9001106

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Study Skill
ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฟังบรรยาย การอ่านงาน
วิชาการ การจดบันทึก การสรุปความ การค้นคว้า การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
9001107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese Language for Communication
การฟั ง และการพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ในการสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ การทั กทาย การ
แนะนําตัว การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม
เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร

9001108

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese Language for Communication
การฟังและการพูดภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนําตัว
การสอบถามข้ อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บและสอดแทรกวั ฒ นธรรมเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001109

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean Language for Communication
การฟังและพูดภาษาเกาหลีในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนําตัว
การสอบถามข้ อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บและสอดแทรกวั ฒ นธรรมเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
9001110

ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง
3(3-0-6)
English Through Edutainment
สาระบันเทิง เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและวัฒนธรรม ผ่านข่าว สารคดี
เกม การ์ตูน และแอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ประกอบเพลง คลิปวีดิทัศน์ และละคร
9001111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและเทคนิคการทําข้อสอบ
ไวยากรณ์ และคําศัพท์ บทอ่าน การสนทนา บทสนทนา และสํานวนที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9001201
ชีวิตกับจริยธรรม
3(3-0-6)
Life and Morality
ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมต่อ
ชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วยหลักจริยธรรมเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน เกณฑ์การตัดสินค่าทาง
จริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรมในสังคมร่วมสมัย
9001202

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Life
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของปรัชญา สาระสําคัญของอภิปรัชญา ญาณวิทยา
และจริยศาสตร์ ประเด็นปัญหาทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
9001203
การคิดและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Thinking and Personal Growth
ความหมาย ธรรมชาติของการคิด เครื่องมือที่ใช้ในการคิด องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
คิดของมนุษย์ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคิด ความคิดชนิดต่างๆ การนําความคิดประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตน การติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี การขจัดความ
ขัด แย้งภายในตนเองและบุ คคลอื่น การทํ างานร่ ว ม กัน กั บผู้ อื่น การค้ น พบและสร้ างสั นติ สุ ขในตนเอง
ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการรับรู้ตัวตนและการพัฒนาตนเอง

9001204

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
การพัฒ นาคุ ณลั กษณะด้ า นบุคลิ กภาพภายนอก และบุคลิ กภาพภายใน จิ ตวิ ทยาการ
สื่อสาร การโน้มน้าวใจ มารยาททางสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

9001205

สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Aesthetics in Daily Life
ศาสตร์ทางความงาม การวิเคราะห์ ความหลากหลายของการรับรู้ กระบวนการและ
องค์ประกอบของการรับรู้ความงาม การรับรู้ความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น สุนทรียะ
ทางทัศนศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ และวัตถุในชีวิตประจําวัน การสร้างประสบการณ์สุนทรียะรูปแบบต่าง ๆ
การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพในตัวบุคคล
9001206

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การรู้ส ารสนเทศกั บการศึกษาระดั บอุ ดมศึกษา กระบวนการพั ฒนาทั กษะการเรี ยนรู้
สารสนเทศ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การ
ค้นและทักษะการสืบค้น การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการนําเสนอ
สารสนเทศสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์
9001207

ศิลปะในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Art of Living
ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานในชี วิ ต และเรี ย นรู้ ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต อย่ า งปลอดภั ย ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ สัมพันธภาพภายในครอบครัว มารยาททางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม
การค้นหาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
9001208

ชีวิตและความตาย
3(3-0-6)
Life and Death
ความหมายและกําเนิดของชีวิต ชีวิตที่ดีในทัศนะของจริยศาสตร์ จุดมุ่งหมายของชีวิต
ความหมายและธรรมชาติของความตาย ภาวะใกล้ตาย การรับมือกับความตาย และชีวิตหลังความตาย
9001209

สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Meditation in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญและระดับของสมาธิ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น อุปสรรคของสมาธิ
สมาธิในการเรียน หลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ
9001210

เสน่ห์และลีลาในงานบริการ
3(3-0-6)
The charm and style in service
ความรู้เบื้องต้น องค์ป ระกอบสําคั ญและลักษณะในงานบริ การ แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
การบริหารเสน่ห์จากบุคลิกภาพภายในและภายนอก ศิลปะในการเจรจาและการต้อนรับ การโน้มน้าวใจ
และการสร้างความประทับใจ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในงานบริการ
คุณธรรมและจริยธรรมของงานบริการ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9001301
อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
Ayutthaya Studies
วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอยุธยา ในมิติการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ทั้งบริบทประวัติศาสตร์ สังคมร่วมสมัย และความเป็นนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
9001302

มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Society and Environment
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์
สังคม และสิ่งแวดล้อม บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหา
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9001303

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
ทรัพย์และทรัพย์สิน สัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ครอบครัวและมรดก ประมวลกฎหมายอาญาใน
ส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
9001304

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economy in Daily Life
หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด เงินและสถาบันการเงิน การคลังรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทภาครั ฐ และเอกชนในระบบเศรษฐกิ จ การวิ เ คราะห์เ ศรษฐกิ จปั จ จุบั น และหลั กธรรมในการ
ดํารงชีวิต

9001305

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิวัฒนาการและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองไทย ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทางการ
พัฒนาประเทศภายใต้วาทกรรมความเป็นไทย
9001306

วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
Muslim Ways of Life
ความเป็นมาและพื้นฐานโครงสร้างของศาสนาอิสลาม การดําเนินชีวิตของมุสลิมภายใต้
หลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
สันทนาการ

9001307

สื่อมวลชนกับสังคม
3(3-0-6)
Mass Media and Society
คุณลักษณะ บทบาทหน้า ที่ และอิทธิ พลของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ที่ มีผลต่อสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง การใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคล สถาบันทางสังคม องค์กรธุรกิจ
และองค์กรทางการเมือง รวมทั้งแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน

9001308

การจัดการธุรกิจปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Business Management
แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทาง
ธุรกิจ การจัดการธุรกิจในปัจจุบันด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และทรัพยากรมนุษย์ งาน
สํานักงานและการสื่อสารทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

9001309

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Geography
ลักษณะทางภู มิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซี ย น ด้ า นที่ ตั้ ง
อาณาเขต พรมแดน ลักษณะทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ การกระจายตัวของประชากร ความแตกต่างทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรอันเนื่องมาจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสําคัญทางภูมิศาสตร์ที่มุ่งผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
9001310

เอเชียศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง
ๆ ของเอเชีย บทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย และบทบาทของเอเชียที่มีผล
ต่อโลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
9001311

วิถีโลก
3(3-0-6)
The Global Ways
วิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของโลก สภาพปัจจุบัน ทิศทาง
ของสังคมโลก วิกฤตการณ์โลก และการปรับตัวของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
9001312

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Citizens
ความหมายและความสําคัญของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาเพื่อ
การสร้างความเป็นพลเมือง จิตสาธารณะ สิทธิมนุษยชน ความเป็นพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ และ
การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน

9001313

เงิน เงิน เงิน
3(3-0-6)
Money Money Money
การตรวจสุ ข ภาพการเงิ น วางแผนการเงิ น การสร้ า งฝั น เป็ น จริ ง ด้ ว ยแผนการเงิ น
ฉลาดหา ฉลาดใช้ บนความจําเป็นและความต้องการ จดบันทึกเพื่อควบคุมและความมั่งคั่ง การสะสมสร้าง
สุข เงินทํางานแทนคุณ ชีวิตอบอุ่นบั้นปลาย
9001314

เศรษฐกิจสีเขียว
3(3-0-6)
Green Economy
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมของสังคม การลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรแทนการแสวงหากําไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ต้นทุนทางปัญญา ทักษะการสร้างสรรค์ และผลงาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9001315

ความเป็นเจ้าบ้าน
3(3-0-6)
Thai ’s Host
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม่ ความคิดในการเข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหรือข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม
ทัศนคติ พฤติกรรมชาวต่างชาติต่อวิถีของเจ้าบ้าน ขนบธรรมเนียมและกฎ ระเบียบที่ควรปฏิบัติในฐานะ
เจ้าบ้าน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9001401
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานการ
เคลื่อนไหวร่างกาย การฝึกออกกําลังกายรูปแบบต่างๆ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การเสริมสร้างและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
9001402

ผู้นํานันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Leadership
ความสํ า คั ญ คุ ณ สมบั ติ การดํ า เนิ น งาน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเป็ น ผู้ นํ า นั น ทนาการ
การเสริ มสร้ า งทั กษะการเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม การเขี ย นโครงการ และการฝึ กปฏิ บั ติ การเป็ น ผู้ นํ า ด้ ว ย
กิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการ
9001403

นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Recreation in Conservation of nature and Environment
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ
ปัญหาของธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่เ กิดขึ้น จากสาเหตุต่ าง ๆ ความสําคัญ และความจํา เป็นของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะของแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ กับลักษณะของ
กิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสม กิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมสํารวจนอก
สถานที่

9001404

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ
การประมวลผลคํา การนําเสนอ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลก ปัจจุบัน
ในศตวรรษที่ 21 และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9001405

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Computer in Daily Life
การเรียนรู้ลักษณะทั่วไปของการจัดการข้อมูลในสํานักงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมด้านการคํานวณ การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
9001406

การออกแบบเว็บเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Basic Web Design and Applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ หลักการออกแบบ และเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ ภาษา
ที่ใช้ในการสร้างเว็บ หลักการสร้างและปรับปรุงโฮมเพจ การสร้างเว็บบนเครือข่าย หลักและการพัฒนา
เว็ บ การใช้ โ ปรแกรมสํ า หรั บ การออกแบบเว็ บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบพั ฒ นาเว็ บ เพื่ อ การจั ด การ
สารสนเทศ และติดตามประเมินผล
9001407

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ผลกระทบของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต องค์ประกอบของสุขภาพ การบูรณาการแนวความคิดและวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ
ตลอดจนการเลือกใช้บริการสุขภาพเมื่อประสบปัญหา
9001408

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
9001409

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การคํานวณเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ เน้นการบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม

9001410

เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
Sexuality Education and Reproductive Health
ความหมาย แนวคิด ขอบข่ า ย ความสํ า คัญ ของเพศศึกษาและอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้เรื่องเพศวิถี องค์ประกอบเรื่องเพศ
พฤติกรรมที่ถูกต้องทางเพศ สุขภาพทางเพศ ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม
วิถีทางเพศ การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การวางแผนชีวิตและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
9001411

อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต
3(3-0-6)
Food for Health and Life
ความสําคัญของอาหาร แหล่งอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี โภชนาการ
ของบุคคลแต่ละวัยและปัญหาโภชนาการ มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพร บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
9001412

ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Safety in Daily Life
แนวคิ ด ความหมาย ขอบเขต การตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สี
และเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการ
ทํางานเพื่อความปลอดภัย โรคจากการทํางาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ
9001413

เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
3(3-0-6)
Biotechnology and life
เทคโนโลยี ชี ว ภาพเบื้ อ งต้ น และการใช้ ป ระโยชน์ ประเภทของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์ ทางอุตสาหกรรม การเกษตรโดยบทบาทของจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ด้าน
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ทางการแพทย์ เภสั ช กรรม ทางสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน และผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
9001414

วิทยาศาสตร์กับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Science and Modern Life
จุดกําเนิดวิทยาศาสตร์ จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่ ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี การบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสม

