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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     
    รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 
 

กลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1.1  ภาษาและการสื่อสาร 
     1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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2   

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 15 4   
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  11 4   
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   12 4   
5.  กลุ่มวิถีสังคม  15 4   
*เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาที่  1 - 5  2 

รวม 83 ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 
*หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต   2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                   
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ใน    
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
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   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                               6  หน่วยกิต 
     3.1.3.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 001     ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม                                             2(2-0-4) 
                                      Preparatory English 
                    0041 002     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                     2(2-0-4) 
                                      Communicative English 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 003     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        2(2-0-4) 
                                      English for Humanities and Social Sciences Purposes 
                    0041 004     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           2(2-0-4) 
                                      English for Science and Technology Purposes 
                    0041 005     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                    2(2-0-4) 
                                      English for Health Science Purposes 
                    0041 006     ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ              2(2-0-4) 
                                      English for Career Preparation 
                    0041 007     ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                                2(2-0-4) 
                                      English for International Media and Entertainment 
                    0041 008     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                             2(2-0-4) 
                                      English for Social Media Content Creators 
                    0041 009     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                   2(2-0-4) 
                                      English for Online Entrepreneurs 
                    0041 010     ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                       2(2-0-4) 
                                      English for World Travelers 
                    0041 011     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ                                      2(2-0-4) 
                                      English for Academic Presentation    
                    0041 012     ภาษาไทยบูรณาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน 
                                      การประกอบอาชีพ                                                                2(2-0-4) 
                                      Integrated Thai for Career Preparation 
                    0041 013     ภาษาไทยประยุกต์เพ่ือความสุขและความคิดสร้างสรรค์                     2(2-0-4) 
                                      Applied Thai for Happiness and Creativity 
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                    0041 014     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                          2(2-0-4) 
                                      Communicative Chinese  
                    0041 015     ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                      2(2-0-4) 
                                      Communicative Korean  
                    0041 016     ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                                        2(2-0-4) 
                                      Communicative Japanese  
                    0041 017     ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                   2(2-0-4) 
                                      Communicative Vietnamese  
                    0041 018     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                                                        2(2-0-4) 
                                      Communicative Khmer  
                    0041 019     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                                         2(2-0-4) 
                                      Communicative Burmese 
                    0041 020     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                                                         2(2-0-4) 
                                      Communicative Laos  
                    0041 021     ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                     2(2-0-4) 
                                      Communicative French  
                    0041 030     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน*                                4(4-0-8) 
                                      English for Daily Life Communication 
     3.1.3.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2  หน่วยกิต 
    วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 022     ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                                     2(2-0-4) 
                                      Digital Literacy and Life for Transformation 

     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 023     พลเมืองดิจิทัล                                                                      2(2-0-4) 
                                      Digital Citizens 
                    0041 024     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                     2(2-0-4) 
                                      Application Software for Digital Office 
                    0041 025     การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์                                              2(2-0-4) 
                                      Logical Thinking Based Problem Solving   
                    0041 026     การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                                  2(2-0-4) 
                                      Basic Data Analytics and Presentation 
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                    0041 027     คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                          2(2-0-4) 
                                      Content and Digital Media 
                    0041 028     วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือชีวิต                                  2(2-0-4) 
                                      Modern Science and Innovation for Life  
                    0041 029     วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                       2(2-0-4) 
                                      Everyday Engineering 
    3.1.3.2  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                             4  หน่วยกิต 
                    0042 001     ประชากรโลกไร้โรค                                                               2(2-0-4) 
                                      Global Health and Disease Prevention 
                    0042 002     ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                            2(2-0-4) 
                                      Health Awareness 
                    0042 003     การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                              2(2-0-4) 
                                      Holistic Health Care and Promotion  
                    0042 004     การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                     2(2-0-4) 
                                      Health Care for Different Age Groups 
                    0042 005     อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม                      2(2-0-4) 
                                      Food and Exercise for Health and Beauty 
                    0042 006     ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                          2(2-0-4) 
                                      Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
                    0042 007     การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพ่ือชุมชนสุขภาพหนึ่งเดียว                          2(2-0-4) 
                                      Interprofessional Learning for One Health Community 
                    0042 008     ทักษะชีวิต                                                                          2(2-0-4) 
                                      Life Skills 
                    0042 009     บุคลิกภาพเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม                                           2(2-0-4) 
                                      Personality for Social Relations   
                    0042 010     ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                   2(2-0-4) 
                                      Disaster Survival 
                    0042 011     วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                 2(2-0-4) 
                                      Environmental-friendly Lifestyle  
                    0042 012     การจัดที่อยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                  2(2-0-4) 
                                      Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
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                    0042 013     กัญชาวิทยา                                                                         2(2-0-4) 
                                      Cannabis Science 
                    0042 014     สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                                   2(2-0-4) 
                                      Pets and Life 
                    0042 015    บุคลิกภาพเพ่ือภาพลักษณ์เชิงบวกในสังคมไทยยุคใหม่*                      4(4-0-8) 
                                      Personality for Positive Self- Image in Modern Thai Society 
    3.1.3.3  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                             4  หน่วยกติ 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0043 001     การคิดเชิงออกแบบ                                                               2(2-0-4) 
                                      Design Thinking  
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน  2  หน่วยกิต 
                    0043 002     การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                  2(2-0-4) 

                                      Creativity and Innovation Management 

                    0043 003     การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                        2(2-0-4) 

                                      Smart Investment 

                    0043 004     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                            2(2-0-4) 

                                      Young Entrepreneurs 

                    0043 005     ผู้ประกอบการทางสังคม                                                          2(2-0-4) 

                                      Social Entrepreneurs  

                    0043 006     ธุรกิจออนไลน์                                                                      2(2-0-4) 

                                      Online Business 

                    0043 007     แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                                   2(2-0-4) 
                                      Pitching Essence 
                    0043 008     การเงินส่วนบุคคล                                                                 2(2-0-4) 

                                      Personal Finance  

                    0043 009     การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                             2(2-0-4) 

                                      Smart Living  

                    0043 010     นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                     2(2-0-4) 
                                      Food and Agricultural Innovation 
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                    0043 011     การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร*                        4(4-0-8) 
                                      Design Thinking for Agricultural and Food Innovation  
    3.1.3.4  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                                             4  หน่วยกิต 
                    0044 001     พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                   2(2-0-4) 
                                      University’s  Mission and Community 
                    0044 002     ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                              2(2-0-4) 
                                      Leadership for Change 
                    0044 003     พลเมืองเพ่ือความอยู่ดีมีสุข                                                       2(2-0-4) 
                                      Citizenship for Well-Being 
                    0044 004     กฎหมายและสิทธิในชีวิตประจ าวัน                                             2(2-0-4) 
                                      Laws and Everyday Rights 
                    0044 005     กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                  2(2-0-4) 
                                      Laws for Employment 
                    0044 006     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                                          2(2-0-4) 
                                      The King's Philosophy and Sustainable Development 
                    0044 007     ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                                    2(2-0-4) 
                                      Religion and Reasoning for Living 
                    0044 008     ชีวิตและสันติสุข                                                                   2(2-0-4) 
                                      Life and Peace 
                    0044 009     สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                              2(2-0-4) 
                                      Meditation for Life Development 
                   0044 010      จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                               2(2-0-4) 
                                      Environmental Volunteers   
                   0044 011     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน*                                                     4(4-0-8) 
                                     Sustainable Development Goals 
                   0044 012     วัยใสใจสะอาด                                                                      2(2-0-4) 
                                      Youth with a Good Heart 
    3.1.3.5  กลุ่มวิถีสังคม                                                     4  หน่วยกิต 
                    0045 001     ศิลปะกับชีวิต                                                                       2(2-0-4) 
                                      Art and Life 
                    0045 002     ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                 2(2-0-4) 
                                      Music and Isan Performing Arts 
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                    0045 003     ภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิต                                                       2(2-0-4) 
                                      Wisdom for Life Quality 

                    0045 004     รู้จักอาเซียน                                                                        2(2-0-4) 
                                      Introduction to ASEAN 
                    0045 005     มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                          2(2-0-4) 
                                      Humans and Sociocultural Diversity    
                    0045 006     พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                           2(2-0-4) 
                                      Plural Culture of the Mekong Region 
                    0045 007     อีสานทันโลก                                                                       2(2-0-4) 
                                      Globalized Isan  
                    0045 008     การบริหารจัดการวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า                                   2(2-0-4) 
                                      Cultural Management for Value Creation 
                    0045 009     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                      2(2-0-4) 
                                      Cultural Tourism 
                    0045 010     อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน                                    2(2-0-4) 
                                      Local Wisdom Based Food and Beverages   
                    0045 011     ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                            2(2-0-4) 
                                      Wisdom and Isan Textile Innovation 
                    0045 012     พระเครื่องสยาม                                                                   2(2-0-4) 
                                      Siam Amulets  
                    0045 013     คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                    2(2-0-4) 
                                      Eastern Beliefs for Living 
                    0045 014     การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                               2(2-0-4) 
                                      Management of Local Landscape 
                    0045 015     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม                            6(6-0-12) 
                                      สังคม สภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวไทย*   
                                      Thai Language for Communication in Sociocultural, 
                                      Environmental, and Tourism Contexts 
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หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  1.  กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต   2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                 
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ใน          
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
    * วิชาที่ก าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนยกเว้นนิสิตชาวต่างชาติที่สอบวัดความรู้
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่ส านักศึกษาท่ัวไปก าหนด 
 
   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
    ชั้นปีที่  1  ภาคต้น   
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2566) 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory English 

2(2-0-4) 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 
หรือ 
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

2(2-0-4) 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย        
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2566) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 

2(2-0-4) 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 
หรือ 
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

2(2-0-4) 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 
รวม 8 

 

    ชั้นปีที่  2  ภาคต้น 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2566) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

2 

รวม 8 
 

 

หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตต้องสะสมหน่วยกิตให้ครบ 
ตามกลุ่มวิชา
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   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม                                                             2(2-0-4) 
               Preparatory English 
               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟัง     
บทสนทนาเบื้องต้นเพ่ือจับใจความ การอ่านข้อความหรือตัวบทสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ 
               Basic English vocabulary, expressions, and sentence structures for daily-life 
communication; listening to basic conversations for main ideas; reading short messages or texts 
for comprehension   
 
0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                      2(2-0-4) 
               Communicative English 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ที่พบบ่อย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหาเพ่ือความเข้าใจและเขียน
ตอบโต้แบบสั้น ๆ 
               Integrated English communication skills by using vocabulary, expressions, and 
grammar frequently found in different social situations; practice of listening and responding in 
various situations; reading for comprehension and writing short messages  
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         2(2-0-4) 
               English for Humanities and Social Sciences Purposes 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               English Skills for academic communication in humanities and social sciences 
 
0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            2(2-0-4) 
               English for Science and Technology Purposes 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               English Skills for academic communication in science and technology 
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0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                     2(2-0-4) 
               English for Health Science Purposes 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               English Skills for academic communication in health science 
 
0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                               2(2-0-4) 
               English for Career Preparation 
               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า และการเดินทาง 
               Understanding English usage for career preparation, English for job interviews, office 
and client communication, and travel 
 
0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                                                2(2-0-4) 
               English for International Media and Entertainment 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์และ          
รูปประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions found in international media and entertainment; 
basic English grammatical and sentence structures; English listening and pronunciation; basic 
reading techniques for comprehension 
 
0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                                              2(2-0-4) 
               English for Social Media Content Creators 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for social media content creation; English for 
narrative, descriptive and persuasive purposes; English for cross-cultural communication   
 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                                    2(2-0-4) 
               English for Online Entrepreneurs 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยายสินค้าและ
บริการเบื้องต้น การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
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               English vocabulary and expressions for basic business communication; basic writing 
for product and service description; basic business email correspondence; English for cross-
cultural communication  
 
0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                                        2(2-0-4) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for various travel situations; basic reading 
techniques for comprehension; English listening and pronunciation for effective communication; 
English for cross-cultural communication 
 
0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ                                                       2(2-0-4) 
               English for Academic Presentation    
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น  การเขียนเชิงวิชาการ
เบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions for academic presentation; English listening and 
pronunciation for effective communication; basic reading techniques for academic text 
comprehension; basic academic writing  
 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                       2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 
               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย 
การบูรณาการทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการพัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน และอาชีพอิสระ 
               Approaches in developing specific Thai skills including listening, speaking, reading and 
writing Thai; integration of Thai skills for communicative competence enhancement and 
opportunities in career development in public and private organizations; self-employment 
 
 



13 

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์                                      2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพ่ือสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบท
สังคมไทย การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคม
ทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
               Culture and communicative arts for happiness and pleasure creation in Thai social 
contexts; creativity and language play; applications for value and innovation creation in modern 
social and creative business contexts  
 
0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                           2(2-0-4) 
              Communicative Chinese  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกี่ยวข้อง 
               Chinese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
 
0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                                       2(2-0-4) 
               Communicative Korean  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกี่ยวข้อง 
               Korean vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
 
0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                                        2(2-0-4) 
               Communicative Japanese  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกีย่วข้อง 
               Japanese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
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0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                                   2(2-0-4) 
               Communicative Vietnamese  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี
ที่เก่ียวข้อง 
               Vietnamese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                                         2(2-0-4) 
              Communicative Khmer  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกี่ยวข้อง 
               Khmer vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
 
0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                                         2(2-0-4) 
               Communicative Burmese 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกี่ยวข้อง 
                Burmese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                                          2(2-0-4) 
               Communicative Laos  
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่
เกี่ยวข้อง 
               Laos vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
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0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                                      2(2-0-4) 
               Communicative French  
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
               Vocabulary; grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing for daily 
life communication 
 
0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน*                                                4(4-0-8) 
               English for Daily Life Communication 
               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทักษะ         
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการโดยการฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนผ่านเนื้อหาที่เป็นหัวข้อในชีวิตประจ าวัน
เป็นภาษาอังกฤษ 
               Useful English vocabulary, expressions and grammatical structures for daily 
communication; integrated English communication skills by practicing listening, speaking, reading 
and writing through English texts on everyday topics 
 
 1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                                      2(2-0-4) 
               Digital Literacy and Life for Transformation   
              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ 
ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรม
การน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 
                Computer applications; internet usability; digital security usability; media usability; 
computer and communication device usability; searching; analyzing; evaluating; rights and 
creativity; text processing usability; Spreadsheet program usability; program usability; digital 
media creation program usability; online collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws and ethics 
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   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                                                                      2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
               ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล     
การรักษาอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  การจัดสรรเวลา
หน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  การรักษาความปลอดภัย
ในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล การสืบค้น
และการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 
               Meaning, importance, and concepts of digital citizenship; digital citizenship skills; 
digital citizen identities; privacy management; critical thinking; screen time management; 
cyberbullying management; digital footprints; cybersecurity management; digital empathy; 
information, media, and digital skills and literacies; searching and usage; innovation creation; 
identity and quality of life; technology learning; digital citizens’ use of technology as tools for 
daily life cooperation  
 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                                      2(2-0-4) 
               Application Software for Digital Office  
               ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร การจัดการระบบ
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงานดิจิทัล  
               Meaning and importance of information; data and information in organization; 
information management system; effective use of information technology; digital office tools 
usability 
 
0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์                                                               2(2-0-4) 
               Logical Thinking Based Problem Solving   
               ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ ขั้นตอนวิธี
และการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไขปัญหา 
               Basic computational thinking; logical reasoning; input; output; algorithms and 
problem solving; use of package software in problem solving testing  
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0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                                                      2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 
              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้ อมูล ประเภทของข้อมูล                   
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภท
ต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
              Meaning of data analytics; importance of data analytics; types of data; basic data 
analytics; data analytical tool usability; data presentation using graphs; data analytics evaluation; 
case studies 
 
0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                                            2(2-0-4) 
               Content and Digital Media 
               ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและ
การสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
               Meaning of digital media; types of content and digital media; principles and 
approaches in content design and creation; tools and computer software for content and digital 
media creation; applications of digital media for learning and business; relevant laws on content 
and digital media creation 
 
0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต                                                   2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovation for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้มมหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและ
เทคโนโลยี ฐานวิถีชีวิตใหม่  นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคมปัจจุบันและ
อนาคต 
               Science and innovations for mega trends; smart life development; digital lifestyle 
and technology; new normal; renewable energy innovations; D. I. Y; mathematics for life 
development in present and future society 
 
 
 
 
 



18 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                                        2(2-0-4) 
               Everyday Engineering 
               ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง ระบบ
ประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน  การจัดการขยะมูลฝอย ความปลอดภัยใน
การท างาน 
               Electrical systems, communication; use of energy-saving electrical devices; use and 
care of computers; use and maintenance of motorcycles, cars and agricultural machinery; 
fundamentals of construction; basic water supply and sanitation systems; environmental 
management in daily life; solid waste management; safety at work 
 
2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
0042 001  ประชากรโลกไร้โรค                                                                                2(2-0-4) 
               Global Health and Disease Prevention 
               ความหมายและความส าคัญของสุขภาพประชากรโลก ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร
โลก การจัดการระบบสุขภาพ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรคจากระดับประเทศสู่
นานาชาติ โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน การสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อประชากรโลกตามบริบทของสังคม 
               Meaning and importance of global health; health risks of the world's population; 
health system management; emerging and re-emerging diseases; borderless globe; outbreaks 
from national to international levels; digital- age lifestyle diseases; innovation and technology in 
disease prevention; health promotion for the global population based on the social context 
 
0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                                             2(2-0-4) 
               Health Awareness 
               แนวคิด  ความหมายและความส าคัญของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น การดูแลตนเองเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ วิจารณญาณในการตัดสินใจด้าน
สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก   
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               Concepts, Meaning and importance of health literacy in health management, health 
promotion and disease prevention; sex education; first aid care and basic resuscitation; self care 
in alcohol, cigarette and tobacco consumption; perception of health information; judgment in 
decision making regarding health; alternative medicine   
               
0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                               2(2-0-4) 
               Holistic Health Care and Promotion  
               แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกาย
และการป้องกันโรคที่พบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิตและการจัดการปัญหา
สุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัวและการวางแผนครอบครัว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสากลภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ป่วย 
               Concepts of holistic health care; health promotion and disease prevention; basic 
health care and disease prevention in different age groups; basic mental health evaluation and 
management; relationships, love, preparation for family establishment and family planning; laws 
involving sexual abuse; health care under the principles of Thai traditional medicine; sufficient 
economy and Thai’s lifestyle; health insurance rights in Thailand and patient’s rights and duties 

 
0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                                     2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
               Physical and mental changes at different life stages; illnesses; food; activities; 
physical and mental health care, and first aid care for people of different age groups  
 
0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม                                       2(2-0-4) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี 
หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและความงาม การวางแผนและการประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการออกก าลัง
กายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม 
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               Nutrition; food selection; popular foods; dietary control for weight loss; principles 
and importance of health and physical fitness; doing exercise and playing sports for health and 
beauty; exercise planning and evaluation; promoting positive attitudes towards exercise and 
sports for health and beauty 
 
0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                           2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health Products  
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป ข้อเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยมและการเลือกใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 
               General principles of drug use; use of pharmaceutical and health products in 
treatment of symptoms and common diseases; facts on popular dietary supplements, 
cosmetics and other health products; choosing drugs and health products with discretion 
 
0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อชุมชนสุขภาพหนึ่งเดียว                                           2(2-0-4) 
               Interprofessional Learning for One Health Community 
               แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้านและ
ปรับภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว์สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย การเข้า
ชุมชน ยาและสมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจัดท าสื่อและจริยธรรมในการ
จัดท าสื่อ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
               Concepts of interprofessional education; principles of family medicine; house design 
and landscape development; environmental management for communities; one health; 
diseases transmitted from animals to humans; communicating with patients; community visits; 
local medicine and herbs; holistic community health promotion planning; media creation and 
ethics in media creation; safe use of household appliances  
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0042 008  ทักษะชีวิต                                                                                               2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในศตวรรษที่  21  ทักษะการคิดและ     
การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะชีวิต
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัวด้านความรัก การเลือกคู่ครอง 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาชีวิตได้           
อย่างสร้างสรรค์  
               Meaning, importance, and components of the 21st century life skills; thinking and 
decision making skills; creativity; positive thinking; critical thinking; emotional quotient; life skill 
development for interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; positioning oneself in a 
romantic relationship; spouse selection; resilience quotient; facing and coping with 
disappointments; constructive life problem-solving abilities 
 
0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม                                                            2(2-0-4) 
               Personality for Social Relations   
               แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส าเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ 
บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
               Concepts and importance of personality; factors influencing personality; personality 
improvement for enhancing positive image; other skills for self-development and career success 
including general social etiquette associated with business meetings, events and banquets; 
personality for effective interpersonal relations 
 
0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                                       2(2-0-4) 
               Disaster Survival 
               ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ สภาวะโลกร้อน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น 
อุบัติเหตุการจราจร กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล 
               Knowledge of disasters; impacts of disasters on health and environment; natural 
disasters; global warming; climate change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuits, toxins and riots 
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0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                                    2(2-0-4) 
               Environmental - friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก การร่วม
รับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               Situations, causes and effects of environmental problems at the community and 
g lo b a l  le v e ls ; collective responsibility for pollution management; sustainable solutions to 
environmental problems; environmental-friendly lifestyles and communities   
 
0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                                     2(2-0-4) 
               Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
               การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม และอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
               Gardening and arrangements of rooms, doors, windows, furniture, lighting, colors, 
aperture for ventilation and temperature for ergonomics; life quality enhancement 
 
0042 013  กัญชาวิทยา                                                                                         2(2-0-4) 
               Cannabis Science 
               ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สายพันธุ์กัญชา  การขยายพันธุ์และ
การปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณ
สารกลุ่มไฟโตแคนนาบินอยด์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้กัญชาทางการแพทย์ นวัตกรรมกัญชา  
               History and fundamental knowledge of cannabis; relevant laws; cannabis strains; 
cannabis propagation, breeding, planning and care; extraction of cannabinoid oil; phytochemical 
qualitative and quantitative analysis of cannabis related compounds and contaminants; 
applications in cannabinoid medicine; cannabis innovation 
 
0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                                                   2(2-0-4) 
               Pets and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ ชนิดและการจ าแนกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือน
และปศุสัตว์ การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร  การเลี้ยงและการจัดการสัตว์
เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจัดสวัสดิภาพสัตว์  โรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญในสัตว์เลี้ยง 
การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  
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               Benefits of companion animal and livestock; classification of companion animal and 
livestock; pet and livestock selection; breeding, feed, raising and livestock management of 
companion animal and livestock; health care; animal welfare; important zoonosis, vaccines and 
prevention for companion animal and livestock 
 
0042 015  บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์เชิงบวกในสังคมไทยยุคใหม่*                                        4(4-0-8) 
              Personality for Positive Self- Image in Modern  
              Thai Society 
              แนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บุคลิกภาพด้าน        
การแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม ท่วงท่าที่สง่างามในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร การบริหารบุคลิกภาพภายใน รวมทั้งสติปัญญา 
อารมณ์ และทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมยุคใหม่ 
              Concepts and significance of personality improvement for positive image; grooming 
and physical appearance; maintaining social etiquette and proper conduct with graceful 
postures for different situations; building human relationships and interpersonal and 
organizational communication; internal personality management including intellectuality, 
emotion, and attitude; self-adaptation in modern society and surroundings 
 
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน      
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                                                                2(2-0-4) 
               Design Thinking  
               กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ 

การน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา การน าแนวทางมา

ทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  

               Conceptualization, application, and understanding of problems; design; large-scale 
problem-solving; using creativity and different perspectives to solve problems; method testing 
and redefining; developing innovations to address users’ needs and problematic situations; user 
experience design  
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   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                                   2(2-0-4) 

               Creativity and Innovation Management  

               ตัวแบบจ าลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประสิทธิผล
ขององค์การ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ
นวัตกรรม การประเมินมูลค่านวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ  
               Models and methods of creativity management; the creative process for 
organizational effectiveness; evaluation of business opportunities; innovation management; 
valuation of innovation; commercialization of innovation 
 

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                                            2(2-0-4) 

               Smart Investment 

               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงใน
การลงทุน หลักการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือสร้างความม่ังคั่งสูงสุด การประเมินผลตอบแทน การน าเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
               B u s in e s s  d a ta ; types of investment; finance theories related to investment; risk 
management; analysis of investment for maximum wealth; evaluating rate of return; presenting 
business data; data analysis for decision making 
 
0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                             2(2-0-4) 
               Young Entrepreneurs 

               นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้มธุรกิจ
เริ่มต้นใหม่ โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ      
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
               Innovation and creativity; creative economy; idea evaluation process; business 
trends; startups; business opportunities; translating ideas to products and services; writing 
business plans; analyzing business possibilities   
 
 
 
 



25 

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                                                                           2(2-0-4) 
               Social Entrepreneurs  

               บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม 
หลักการในการท าธุรกิจเพ่ือสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
การเพ่ิมทุนทางสังคมโดยเน้นผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรส่วนบุคคล การคิดค้นวิธีคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางท่ีดีขึ้น 
               Entrepreneurship and social problems; adding value to social entrepreneurship; 
principles of social entrepreneurship; business process management for social change and social 
capital construction with priority given to community benefits over personal profits; seeking 
innovative ideas to solve problems with the aim to further develop the community  
 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                                                                       2(2-0-4) 

               Online Business 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหา
การขาย รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์ 
               Introduction to business and online business; business opportunities; sales content 

creation; revenue generation models; marketing; auction; trading and online business laws and 

ethics 

 

0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                                                    2(2-0-4) 

               Pitching Essence  
               การน าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การน าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบต่ าง ๆ ในการ
สื่อสาร การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง การโน้ม
น้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
               Pitching business ideas to attract interested customers or investors; showcasing a 
company’s capabilities and expertise; types of communication; written and spoken 
communication; com munication techniques for entrepreneurs; negotiations; persuasion; 
successful communication skills; personality development 
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0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                                                                  2(2-0-4) 

               Personal Finance  

               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจัดท างบประมาณการเงิน          
ส่วนบุคคล การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา   
การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; systematic financial planning; personal 
budgeting; personal financial planning; insurance; savings; property and securities investment; 
personal income tax; asset and liability management; financial planning for retirement 
 

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                                             2(2-0-4) 

               Smart Living  

               การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ องค์ประกอบของ
โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด ารงชีวิตอัจฉริยะ มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Application of information and communication technology in smart living; smart 
living infrastructure and platforms; standards of communication and networking system; internet 
of things; privacy and data security; case studies of the application of information and 
communication technology in smart living  
 
0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                                      2(2-0-4) 
               Food and Agricultural Innovation 
               ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลากอาหาร 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 
               Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society and 
future changes; safe food production; smart farming for food production from plants and 
animals; current trends in food product development; technologies in food processing and 
preservation; innovation in food packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice (GMP) , 
biotechnology innovation in food production 
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0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร*                                         4(4-0-8) 
              Design Thinking for Agricultural and Food Innovation  
              ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ผ่านกระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ      
การออกแบบการแก้ปัญหา การน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางใน              
การแก้ปัญหา การน าแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่ โอกาสใน
การท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
              Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society and 
future changes;  innovation creation and business model generation through conceptualization, 
applications, and understanding of problems; design; problem-solving; using creativity and 
different perspectives to construct problem-solving methods; method testing and redefining; 
developing innovations to address users’ needs and problematic situations; idea evaluation 
process; trends; startups; business opportunities; translating ideas to products and services 
 
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                                    2(2-0-4) 
               University’s Mission and Community 
               ความหมายและความส าคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้
ชุมชน การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคม
และชุมชนผ่านการบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างจิตสาธารณะ การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
               Meaning and importance of the University’s mission; roles of the University in serving 
communities; collaborations with communities and stakeholders; community-based learning 
with the integration of diverse disciplines to strengthen communities; development of public-
mindedness; applications of knowledge for community service in accordance with 
Mahasarakham University’s philosophy and identity 
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0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                                             2(2-0-4) 
               Leadership for Change 
               ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  เทคนิคในการเป็นผู้น า    
การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
               Leadership; leaders in the disruption era; the characteristics and roles of leadership 
for change; the roles of a team leader; building an effective team; personality; leadership 
techniques; creating team pride and building team spirit; conflict management; team-based 
problem-solving and decision-making  
 
0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                       2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being   
               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริมให้ เกิด              
การตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก มุ่งสร้างให้เกิดจิตส านึก
สาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเป็นพลเมืองเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามารถใน          
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; characteristics of citizenship; promoting an 
awareness of current issues at the local and national levels; promoting public-mindedness; 
understanding of plural culture and society; citizenship with an orientation towards well-being; 
capabilities in seeking peaceful solutions to problems  
 
0044 004  กฎหมายและสิทธิในชีวิตประจ าวัน                                                              2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ อันเป็นสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การเรียกร้องสิทธิกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ  สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 
               General knowledge of laws; legal proceedings related to exercising constitutional 
rights and freedom; justice; rights in criminal, civil and administrative proceedings; claiming rights 
in an effort to denounce injustice and denied compensation; consumer’s rights; disability rights; 
rights of accident victims; human rights  
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0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                                   2(2-0-4) 
               Laws for Employment 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน กฎหมายแรงงาน
และประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
                General knowledge of laws and law enforcement; laws related to daily life; relevant 
laws for employment such as laws related to civil servants, labor and social security laws, 
business laws, tax laws, information technology laws, and intellectual property laws 
 
0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน                                                           2(2-0-4) 
               The King's Philosophy and Sustainable Development 
               พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
               Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great; the King’s philosophy; 
His Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the sufficiency economy; New Theory 
Agriculture; sustainable development goals; application of the King’s philosophy for sustainable 
development 
 
0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                                                     2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและ  
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
               Meaning and development of beliefs and religions; religions and daily life; reasoning 
and analyzing religious and belief diversity; understanding of self and others to foster peaceful 
coexistence  
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0044 008  ชีวิตและสันติสุข                                                                                    2(2-0-4) 
               Life and Peace 
               สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนผ่านกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน มองเห็นเป้าหมายชีวิต
และการคิดแบบองค์รวมสู่การอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 
               Human brain and human learning; physical, mental and cognitive development; the 
understanding of self and others through contemplative education and dialogue; transformative 
learning ; being able to set life goals; practicing holistic thinking for peaceful coexistence 
 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                                                                               2(2-0-4) 
               Meditation for Life Development 
                สติ  สมาธิ ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - 
สมาธิ - ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก 
               Mindfulness; concentration; meaning of mind power; benefits of meditation in daily 
life;  relationship of mindfulness, concentration and wisdom; emotional management; mindful 
listening; meditation and world peace     
 
0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                                                2(2-0-4) 
               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เข้าใจในหลักของการท างานด้านจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การเป็น
อาสาสมัคร การท างานจิตอาสาร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม 
               Principles, concepts, theories of environmental volunteerism; understanding the 
principles of environmental volunteerism; creating concepts and processes for environmental 
volunteerism in the community;  service activities, volunteerism; volunteering with the 
community; promoting environmental volunteerism  
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0044 011  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน*                                                                     4(4-0-8) 
              Sustainable Development Goals 
              การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
              Sustainable development; sustainable development goals; the King’ s philosophy; 
philosophy of sufficiency; new theory of agriculture; the King’ s philosophy and sustainable 
development; University engagement 
 
0044 012  วัยใสใจสะอาด                                                                                      2(2-0-4) 
               Youth with a Good Heart 
              ความหมาย ลักษณะและประเภทของการทุจริต ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการทุจริต  หลักการและ
แนวความคิดในการต่อต้านการทุจริต  การน าหลักการทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการต้านทุจริต และศึกษามาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านทุจริตของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบทบาทของ
พลเมืองและมาตรการทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต บทบาทของเด็กยุคใหม่ในการต่อต้านการทุจริต 
              Meaning, characteristics and types of corruption; factors that contribute to corruption; 
principles and concepts of anti-corruption; application of religious principles and sufficiency 
economy principles to combat corruption, and study of legal measures related to anti-
corruption in Thailand including knowledge of duties of citizenship and social measures in anti-
corruption, involvement of youth to eradicate corruption 
 
5.  กลุ่มวิถีสังคม   
0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
               Art and Life 
               สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
               Aesthetics in visual arts, musical arts and performing arts; skills and process of fine 
and applied arts creation and innovation in the 2 1 st century; integrating learning with the 
application of Thai and foreign cultures to achieve sustainable development of quality of life 
and social quality 
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0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                                  2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดงภาคต่าง ๆ ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ        
ความเป็นมา พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน วัฒนธรรมการแต่งกาย ประวัติของ
ศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  
               Introduction to regional music and performing art; meaning, importance, background, 
development and types of music and Isan performing arts; culture of clothing; biography of 
most outstanding artists; commercialization of entertainment business  
 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                                       2(2-0-4) 
               Wisdom for Life Quality  
               ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ วัฒนธรรม 
ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน  
               Meaning, characteristics and types of wisdom;  wisdom and its relationships with 
beliefs, culture and Isan traditions;  environment and natural resources in the community; 
application of knowledge of science and technology embedded in local wisdom in daily life  
 
0045 004  รู้จักอาเซียน                                                                                         2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
               ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง  
               Basic information of ASEAN; social, economic, political and cultural characteristics of 
ASEAN member countries; commonalities and differences 
 
0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                                          2(2-0-4) 
               Humans and Sociocultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก 
มนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่ของมนุษย์
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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               Social and cultural diversity; important characteristics of Eastern and Western 
cultures; humans and values and beauty in the midst of cultural diversity; human adaptation 
and existence under constant social and cultural change 
 
0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                                           2(2-0-4) 
               Plural Culture of the Mekong Region 
               ภูมิหลั ง ความสัม พันธ์   ชาติ พันธุ์  การตั้ งถิ่นฐานในมิติสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์  ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคิด อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ า
โขง การพัฒนาภูมิภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 
               Background, relationship, ethnicity; settlements in relation to geography; wisdom; art 
and culture; autobiography of local dignitaries; thought  processes; co-identities among Mekong 
countries; regional development for cultural heritage; tourism business development 
 
0045 007  อีสานทันโลก                                                                                        2(2-0-4) 
               Globalized Isan  
               อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับ
ประยุกต์จากอีสานคลาสสิกสู่อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าวัฒนธรรมและ
อีสานม่วนซื่น  
               Isan in a globalized context; sociocultural groups; local wisdom; livelihood and 
cultural capital; a transition from classical to modern Isan; resource allocation; creative 
economy; cultural products and healthy Isan 
 
0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า                                                   2(2-0-4) 
               Cultural Management for Value Creation 
               ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ การบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
               Cultural diversity and beliefs; management of cultural capital for value creation 
 
0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                                       2(2-0-4) 
               Cultural Tourism 
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  



34 

               Meaning, importance, elements, and types of cultural tourism; tourist attractions and 
organizations involved in cultural tourism; cultural and tourism management 
 
0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน                                                     2(2-0-4) 
               Local Wisdom Based Food and Beverages   
               ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยาในการผลิต 
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้านที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 
               History, importance and wisdom of food and local beverages; processes and hygiene 
in the production; benefits and nutrients; innovation and appropriate packaging of local food 
and beverages for value addition 
 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                                            2(2-0-4) 
               Wisdom and Isan Textile Innovation 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสาน นวัตกรรม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพ่ือสร้างมูลค่า 
               Introduction to regional textiles; history, background and wisdom of Isan textile; 
innovation and Isan textile product development for value creation 
 
0045 012  พระเครื่องสยาม                                                                                    2(2-0-4) 
               Siam Amulets 
               หลักการ ความหมาย  ประวัติ พัฒนาการและประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ์ 
กรรมวิธีการสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง  การพิสูจน์หลักฐานและความจริงด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พระเครื่องสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท านุบ ารุงพระเครื่องในประเทศไทย 
               Principles, Meaning, history, development, and types of Thai Buddha amulets; 
preservation techniques; production methods; materials used to make amulets; amulet 
identifications and confirmation by using scientific methods, marketing and businesses related to 
Thai amulets; case studies of Thai amulet conservation and preservation 
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0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                                     2(2-0-4) 
               Eastern Beliefs for Living 
               ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ       
การจัดวางทิศทางและการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของบ้านและที่ท างานโดยค านึงถึง
พลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิตประจ าวันและ        
การท างานได้ 
               Origin and logic of the Eastern beliefs for living and trading; feng shui based on 
strategic locations; building orientation and location selection; space design for different parts of 
the house and workplace by considering good and bad energy and the mixed methods; 
applications of design principles in daily life and work 
 
0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                                                2(2-0-4) 
               Management of Local Landscape 
               แนวคิดและภูมิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า 
               Concept and wisdom;  management of environment, residential and community 
landscapes for value addition 
 
0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม  
               และการท่องเที่ยวไทย*                                                                          6(6-0-12) 
               Thai Language for Communication in Sociocultural,  
               Environmental, and Tourism Contexts 
               ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเบื้องต้น การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในบริบททาง
วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวไทย 
               Basic listening, speaking, reading, and writing skills in Thai language; Thai used for 
communication in cultural, social, environmental, and tourism contexts 
 
หมายเหตุ : * วิชาที่ก าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนยกเว้นนิสิตชาวต่างชาติที่สอบวัดความรู้ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ที่ส านักศึกษาทั่วไปก าหนด 
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   3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
    รหัสวิชา 
    รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาทั่วไปโดยก าหนดเป็นหมายเลข  00 
    เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 - 45 
           41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
           43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
           44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
           45  คือ  กลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 
    เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา ตั้งแต่หมายเลข  001 - 999  
  ค าอธิบายหน่วยกิต - ชั่วโมง  ประจ าวิชา    
    ......( 2-0-4 ) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวเลขหน้าวงเล็บ      หมายถึง  จ านวนหน่วยกติ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1  หมายถึง  บรรยาย  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2  หมายถึง  ปฏิบัติการ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง 
  3.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์จ้างตามภารกิจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ         
ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 1.1  แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  (PLOs)   
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต  

โดยในทุกรายวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้มีโครงการ กิจกรรมอบรม
เสริมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาไทยส าหรับนิสิต
ชาวต่างประเทศ เป็นต้น โดยจัดตลอดปีการศึกษาให้นิสิตได้เข้าร่วมเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 1.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน  และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) 
 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ 
 

สอนสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพท่ีดี
และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชาและ
หมวดวิชา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท า
โครงการ  (Project - based 
learning) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  
(Problem - based learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้
อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  
(Learning reflection) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  

(Innovation - based learning) 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชา 
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 1.3  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (Program  Learning  Outcomes:  PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO 1 นิสิตสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
PLO 2 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม    
PLO 3 นิสิตสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

การด ารงชีวิตได้ 
PLO 4 นิสิตเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน  
PLO 5 นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
PLO 6 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ   
PLO 7 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพ่ือให้

สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 1.4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs)  จ าแนกตาม  Bloom’s  Taxonomy   
 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy;  
Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO 1 นิสิตสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

  /    /  

PLO 2 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม    

  /    /  
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy;  
Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO 3 นิสิตสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตได้ 

  / /   /  

PLO 4 นิสิตเข้าใจความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมและตระหนักถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน 

 / / /    / 

PLO 5 นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

  / /   /  

PLO 6 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ   

  /    /  

PLO 7 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึก
สาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 

       / 

 
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร  (PLOs)   

1.  ต้องช่วยผลักดันให้บรรล ุ ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันและคณะวิชา 
2.  สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียของหลักสูตร  (stakeholders’  needs)   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต  และ  input  อื่น ๆ  ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
3.  ต้องชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนบรรลุตาม  (PLOs) 
4.  กรณี  PLOs  ประเภท  Cognitive  domain  ต้องเรียงล าดับ  (PLOs)  ตามระดับการเรียนรู้  ของ   

Taxonomy  (Revised)  เริ่มด้วย  จดจ า  เข้าใจ  ประยุกต์  วิเคราะห์  ตัดสินใจ  และสร้างสรรค์ 
5. PLOs  ของหลกัสูตรต้องประกอบด้วย  2  ประเภท  คือ  subject  specific  learning  outcomes   

และ  Generic  learning  outcomes   
 

 
 

Creating  ( C ) 
Evaluating  ( E ) 
Analyzing  ( An ) 
Applying  ( Ap ) 

Understanding  ( U ) 
Remembering ( R ) 

Bloom’s Taxonomy  
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 1.5  ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร  (Program  Learning  Outcomes:  PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์
ได้อย่างมีระบบ   

  /  /   

2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม    

/ / /    / 

3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ   

    / /  

4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึก
สาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

      / 

5.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชน รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม 

/   /    
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 1.6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี  (Year  Learning  Outcomes:  YLOs) 
 

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ปีที่ 1 1.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและ     

องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถน าความรู้ไปใช้

ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
4.  มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์

จริง 
5.  มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม    

และวิถีชุมชน  
6. มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง            

มีความสุข 
7.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม มีจิตอาสา และมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปีที่ 2 1.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและ 

องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถน าความรู้ไปใช้

ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
4.  มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์

จริง 
5.  มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม      

และวิถีชุมชน  
6. มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่าง 

มีความสุข 
7.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม มีจิตอาสา และมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
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 1.7  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs)  และผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)   
 
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

ข อ งห ลั ก สู ต ร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 

PLO 1  /     /  /   /  /  /        
PLO 2   / / / / /  /   / / / / /    / /   
PLO 3   /  /    / / / /   /        / 
PLO 4        / /     /          
PLO 5   /   /   / /  /   /         
PLO 6      /   / / / / /  /       /  
PLO 7       /      /    / / / / /   
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
PLO 1 นิสิตสามารถใช้ภาษาได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.  ประเมินจากการทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ ประเมินจากพฤติกรรม 
การแสดงออกทางภาษา 

จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ ประเมินจากพฤติกรรม 
การแสดงออกทางภาษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
PLO 2 นิสิตสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม    

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active 
learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 

สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case study) สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

PLO 3 นิสิตสามารถวิเคราะห์
และเลือกใช้ข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการด ารงชีวิตได้ 

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active 
learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 

สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case study) สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
PLO 4 นิสิตเข้าใจความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน 

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 

สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

PLO 5 นิสิตสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
PLO 6 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่
การเป็นผู้ประกอบการ   

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning 
reflection) 

สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project 
- based learning) 

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  
(Innovation - based learning) 

1.  สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรคน์วัตกรรม 
2. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

PLO 7 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
ส านึกสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข 

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  
(Active learning) 

ประเมินจากทดสอบ 

จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและ
สะท้อนการเรียนรู้  (Learning 
reflection) 

สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 

จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - 
based learning) 

สังเกตจากพฤติกรรมและผลงาน
การแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
สังเกตจากพฤติกรรม 
การอภิปราย 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชากับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 

 
      ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง      
 

 
 

รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

                      

0041 001  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory  English 

                      

0041 002  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 

                      

0041 003  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               ด้านมนุษยศาสตร ์
               และสังคมศาสตร ์
               English for  Humanities 
               and Social Sciences   
               Purposes 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0041 004  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               ด้านวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลย ี
               English for  Science 
               and Technology 
                Purposes 

                      

0041 005  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
               English for Health 
               Science Purposes 

                      

0041 006  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการเตรียม 
               ความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               English for Career 
               Preparation 

                      

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               สื่อและความบันเทิงสากล 
               English for International 
               Media and  
               Entertainment 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 
0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
               สื่อสังคม 
               English for Social  
               Media Content  
               Creators 

                      

0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้ประกอบการออนไลน์ 
               English for Online  
               Entrepreneurs 

                      

0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               นักเดินทางรอบโลก 
               English for World 
               Travelers 

                      

0041 011  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการน าเสนอ 
               เชิงวิชาการ 
               English for Academic 
               Presentation    
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการ 
               เพื่อการเตรียม 
               ความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               Integrated Thai for  
               Career Preparation 

                      

0041 013  ภาษาไทยประยุกต ์
               เพื่อความสุขและ 
               ความคิดสร้างสรรค ์
               Applied Thai for  
               Happiness and  
               Creativity 

                      

0041 014  ภาษาจีน 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               Chinese 

                      

0041 015  ภาษาเกาหลี 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               Korean 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0041 016  ภาษาญี่ปุ่น 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               Japanese 

                      

0041 017  ภาษาเวียดนาม 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               Vietnamese 

                      

0041 018  ภาษาเขมร 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               Khmer 

                      

0041 019  ภาษาพม่า 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  

                Burmese 

                      

0041 020  ภาษาลาว 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
                Laos 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0041 021  ภาษาฝรั่งเศส 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
                French 

                      

0041 030  ภาษาอังกฤษ 
              เพื่อการสื่อสาร 
              ในชีวิตประจ าวัน  
              English for Daily Life 
              Communication 

                      

1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทลั 
               เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and  
               Life for Transformation 

                      

0041 023  พลเมืองดิจิทัล 
               Digital Citizens 

                      

0041 024  โปรแกรมประยุกต ์
               ส าหรับส านักงานดิจทิัล 
                Application Software 
                for Digital Office 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0041 025  การคิดแก้ปัญหา 
               แบบตรรกศาสตร ์
               Logical Thinking  
               Based Problem Solving   

                      

0041 026  การวิเคราะห์และ 
               การน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น 
               Basic Data Analytics 
               and  Presentation 

                      

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจทิัล 
               Content and  
               Digital Media 

                      

0041 028  วิทยาศาสตร์สมยัใหม ่
               และนวัตกรรมเพื่อชีวิต 
               Modern Science  
               and  Innovation 
               for Life 

                      

0041 029  วิศวกรรม 
               ในชีวิตประจ าวัน 
               Everyday  
               Engineering 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                       

0042 001  ประชากรโลกไร้โรค 
               Global Health and  
               Disease Prevention 

                      

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ 
               Health  Awareness 

                      
 

0042 003  การดูแลและ 
               การสร้างเสริมสุขภาพ 
               แบบองค์รวม 
               Holistic Health Care  
                and Promotion 

                      

0042 004  การดูแลสุขภาพ 
               แต่ละช่วงวัย 
               Health Care for  
               Different Age Groups 

                      

0042 005  อาหารและ 
               การออกก าลังกาย 
               เพื่อสุขภาพและความงาม 
               Food and  Exercise 
               for Health  and Beauty 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0042 006  ฉลาดบริโภคยา 
               และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
               Consumption of  
               Pharmaceutical and  
               Health Products 

                      

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ 
               เพื่อชุมชนสุขภาพหน่ึงเดียว 
               Interprofessional  
               Learning for  One 
               Health Community  

                      

0042 008  ทักษะชีวิต   
               Life Skills 

                      

0042 009  บุคลิกภาพ 
               เพื่อความสัมพันธ์ในสังคม 
               Personality for  
               Social Relations   

                      

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัต ิ
               Disaster Survival 

                      

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
               Environmental- 
               friendly Lifestyle 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0042 012  การจัดที่อยู่อาศัย 
               เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
               Home Arrangements 
               for Life Quality  
               Enhancement 

                      

0042 013  กัญชาวิทยา 
               Cannabis Science 

                      

0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต 
               Pets and Life 

                      

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อภาพลกัษณ ์
              เชิงบวกในสังคมไทยยุคใหม่ 
              Personality  for 
              Positive Self-Image 
              in Modern Thai Society 

                      

3.  กลุ่มนวัตกรรม 
    และการสร้างสรรค์   

                      

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0043 002  การจัดการความคิด 
               สร้างสรรค์และนวตักรรม 
               Creativity and  
               Innovation  
               Management 

                      

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด 
               Smart Investment 

                      

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
               Young  Entrepreneurs 

                      

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม 
               Social  Entrepreneurs 

                      

0043 006  ธุรกิจออนไลน์ 
               Online Business 

                      

0043 007  แก่นการน าเสนอ 
               อย่างตรงเป้า 
               Pitching Essence  

                      

0043 008  การเงินส่วนบุคคล 
               Personal Finance 

                      

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Smart Living 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร 
               Food and Agricultural 
               Innovation 

                      

0043 011  การคิดเชิงออกแบบ 
              เพื่อนวัตกรรมเกษตร 
              และอาหาร 
              Design Thinking for 
              Agricultural and  
              Food Innovation  

                      

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                         

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัย 
               กับชุมชน 
               University’s Mission  
               and Community 

                      

0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
               Leadership for Change 

                      

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข 
               Citizenship for  
               Well-Being 

                      

0044 004  กฎหมายและสิทธิ 
               ในชีวิตประจ าวัน 
               Laws and Everyday  
               Rights 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0044 005  กฎหมาย 
               ในการประกอบอาชีพ 
               Laws for Employment 

                      

0044 006  ศาสตร์พระราชา 
               กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               The King's Philosophy 
               and Sustainable  
               Development 

                      

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล 
               เพื่อการด ารงชีวิต 
               Religion and Reasoning 
               for Living 

                      

0044 008  ชีวิตและสันติสุข 
               Life and Peace 

                      

0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
               Meditation for Life  
               Development 

                      

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
               Environmental  
               Volunteers   
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0044 011  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
               Sustainable  
               Development Goals 

                      

0044 012  วัยใสใจสะอาด 
               Youth with a Good                  
               Heart 

                       

5.  กลุ่มวิถีสังคม                         

0045 001  ศิลปะกับชีวิต 
               Art and Life 

                      

0045 002  ดนตรีและ 
               ศิลปะการแสดงอีสาน 
               Music and Isan  
               Performing Arts 

                      

0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 
               Wisdom for  
                Quality Life 

                      

0045 004  รู้จักอาเซียน 
               Introduction to  ASEAN 

                      

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลาย 
               ทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Humans and  
               Sociocultural Diversity 
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
               Plural Culture of  
               the Mekong Region 

                      

0045 007  อีสานทันโลก 
              Globalized Isan 

                      

0045 008  การบริหารจัดการ 
               วัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่า 
               Cultural Management  
                for Value Creation 

                      

0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               Cultural Tourism 

                      

0045 010  อาหารและเครื่องดืม่ 
               จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
                Local Wisdom Based  
               Food and Beverages 

                      

0045 011  ภูมิปัญญาและนวตักรรม 
               ผ้าทออีสาน 
               Wisdom and  
               Isan Textile Innovation 

                      

0045 012  พระเครื่องสยาม   
               Siam Amulets  
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รายวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

0045 013  คติความเช่ือตะวันออก 
               ส าหรับการอยู่อาศัย 
               Eastern Beliefs for  
               Living 

                      

0045 014  การบริหารจัดการ 
               ภูมิทัศน์ท้องถิ่น 
               Management of  
               Local Landscape 

                      

0045 015  ภาษาไทยเพื่อ 
              การสื่อสารในบรบิท 
              ทางวัฒนธรรม สังคม 
              สภาพแวดล้อม  
              และการท่องเที่ยวไทย  
               Thai Language  
               for Communication 
               in Sociocultural, 
               Environmental,  
               and Tourism Contexts 
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  ค าอธิบายตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ดังนี้   
   1.  ความรู้ 
    1.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
    1.2  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    1.4  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.5  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
    1.6  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    1.7  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   2.  ทักษะ 
    2.1  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
    2.2  ทักษะในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
    2.3  ทักษะการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    2.4  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.5  ทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    2.6  ทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
    2.7  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    2.8  ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   3. จริยธรรม 
    3.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
    3.2   มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
    3.3  มีจริยธรรม ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   4.  ลักษณะบุคคล 
    4.1  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    4.2  มีภาวะผู้น า 
    4.3  มีความคิดสร้างสรรค์   
    4.4  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
 
 

 


