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 การจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษา

ทั่ ว ไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

อยูภายใตกำกับของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดใหหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุก

หลักสูตร ตองมีองคประกอบของกลุมวิชา 

การศึกษาทั่วไป อยางนอย 30 หนวยกิต ใน 

ทุกหลักสูตร โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่

ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตร 

กับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม มุงเนน

ใหนิสิตมีความรูและทักษะนอกเหนือจากศาสตร

ในวิชาชีพ รวมถึงการนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช

ในชีวิตประจำวันได ปจจุบันการปรับแก ไข

กำหนดเกณฑมาตรฐาน กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2558 สำหรับทุกๆ หลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรีของประเทศไทย ซึ่งจะใชบังคับ

สำหรับหลักสูตรใหมตั้งแตปการศึกษา 

2561 เปนตนไป  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกำหนด 

ใหนิสิตทุกคนตองเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป 

2 หมวด ที่อยูนอกเหนือวิชาชีพของนิสิต

หมวดละอยางนอย 6 หนวยกติ ประกอบดวย

 (GenEd) 

 

General Edu ca t i on 
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**นิสิตจุฬาฯ ทุกคนตองลง GenEd ใหครบ 

30 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี (Free-elect) 

จำนวน 6 หนวยกิต (30+6 = 36 หนวยกิต) 

***นิสิตหามลงวิชา GenEd ที่ทางคณะของ

ตนเปนผูสอน เชน นิสิตอยูคณะวิทยาศาสตร

นิสิตหามลงวิชาเลือกที่คณะวิทยาศาสตรเปด

สอน ให ไปลงวิชาเลือกที่สังกัดกับคณะอื่นๆ 

แทน 

****นิสิตอาจเลือกลงในภาคการศึกษาตน 

ภาคการศึกษาปลาย หรือภาคฤดูรอน ของ 

ชั้นปใดก็ ได กระจายการลงทะเบียนเรียนตาม

ความสะดวกของนิสิต  

วิชาแกน 3 หนวยกิต และวิชาเลือกอีก  

3 หนวยกิต รวมเปน 12 หนวยกิต เพื่อให

นิสิตมีความรูที่หลากหลาย และเปนการทำให

ไดรูวาคณะอื่นเขาเรียนอะไรกันบาง โดย 

นิสิตจุฬาฯ จะตองลง GenEd ใหครบ 30 

หนวยกิต วิชาตางๆ ใน GenEd จะถูกจัดเปน 

3 สวน ไดแก 

 1. ส ว นของรายวิ ช าก ารศึ กษ า 

ทั่วไป จัดแบงเปน 4 หมวด ไดแก หมวด

มนุษยศาสตร , หมวดวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร, หมวดสังคมศาสตร และหมวด

สหศาสตร จำนวน 12 หนวยกติ (หมวดละ 3 

หนวยกิต) 

 2. สวนของวิชาภาษาตางประเทศ 

จำนวน 12 หนวยกิต 

 3. สวนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่

คณะบังคับ (GenEd กลุมพิเศษ) จำนวน 6 

หนวยกิต 

 สวนวิชาเลือกเสรี (Free-elect) จำนวน 

6 หนวยกิต คือ วิชาอะไรก็ ไดที่นิสิตอยาก

เรียน เลือกเรียนตามความสนใจของแตละคน 

(ควรเช็กอีกครั้งกับคณะของตนเอง) วิชา

เลือกเสรี (Free-elect) นิสิตอาจเลือกเปน 

Sport Activity, Language หรือ GenEd ใน 

4 หมวดที่กลาวมาขางตนก็ได 
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6 หนวยกิต 

คือวิชาเสรี (Free-Elect) สามารถลง 

วิชาใดก็ ได (ผสมกันได) ดังตอไปนี้ 

- GenEd 

- Sport Activity 

- General Language 

- วิชาอื่นที่นองสนใจ 

แตตองไม ใชหลักสูตรบังคับเรียน 

12 หนวยกิต 

เลือกลง GenEd 4 หมวด 

หมวดละ 3 หนวยกิต 

*หามลง GenEd ที่คณะตัวเองเปดสอน 

ถาลงวิชานั้นจะกลายเปนวิชาเลือกเสรี 

6 หนวยกิต 

เปนวิชา GenEd ที่บังคับใหนองๆ  

ตองเรียน 

*แตละคณะก็จะไมเหมือนกัน 

12 หนวยกิต 

เปนวิชาภาษาอังกฤษที่บังคับเรียนคือ 

วิชา EXP ENG I & II 

*คณะอักษรศาสตรจะเรียน 

วิชาตางจากนี้ 

36 หนวยกิต 
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กลุมวิชา 

สังคม   

กลุมวิชา 

มนุษยศาสตร   

กลุมวิชา 

สหศาสตร  

กลุมวิชา 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

กลุมวิชา 

21
st

 GenEd  

กลุมวิชา 

Next GEN   

GenEd  

7 ทักษะ 



GenEd  

7 ทักษะ 
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กลุ ม วิ ช า 

21st GenEd  
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กลุมวิชา 21st GenEd  

0294455 PROF PRESENTATION 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

0295100 EXPL BME WORLD 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0295101 INTRO DATA SCIENCE 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0295102 AGRO WASTES  MONEY 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0295104 GUARD WATER 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0295105 PET LOVERS 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0295106 WELL LIFE EXT 

0295125 DESIGN THINK INNO 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0296110 Hu eco global 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

0298111 INNO PROTO COMMU 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

0298112 GEN PRIN HAL PROD 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2296111 PROF PRESENTATION 

2296200 HUMAN LANG 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2296225 LIT FILM 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2296313 HUM LIT 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2296314 JUV LIT 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2296315 LIT/ETHN IDEN 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2398130 MUGGLE MECHANICS 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2398131 PHYS IN FILMS 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2894100 FASN COMM 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  

เพื่อวัตถุประสงค เฉพาะ ไดแก การนำเสนอ

ขอมูลความรูทางวิชาการ การนำเสนอเพื่อการ

โนมนาวใจทางธุรกิจ การนำเสนอเพื่อความ

บันเทิงในงานสังคม การนำเสนอการประชุม

นานาชาติ 

0294455 
PROF PRESENTATION 
การนำเสนออยางมืออาชีพ 

เนื้อหารายวิชา 

กระบวนการและองคประกอบตางๆ ของการ 

นำเสนออยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศาสตรและศิลปของการนำเสนอเชิงกลยุทธ 

การพัฒนาบุคลิกภายในสูภายนอก การพูดและ

การแสดงออกดวยภาษากายในการนำเสนอ

อยางมอือาชพีใหนาประทบัใจ การฝกการนำเสนอ

สังคมศาสตร 



11

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 0295100 
EXPL BME WORLD 
ทองโลกวิศวกรรมชีวเวช 

เนื้อหารายวิชา ความหมาย หลักการพื้นฐาน และความสำคัญของสหสาขา

วิศวกรรมชีวเวช สาขาตางๆ ของวิศวกรรมชีวเวชและ 

การประยุกต ใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยที่

เกี่ยวของกับสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช โอกาสทางดาน

การศึกษาและอาชีพในอนาคต 

สหศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  0295101 
INTRO DATA SCIENCE 
วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตน 

เนื้อหารายวิชา 

นิยามวิทยาศาสตรขอมูลและขอมูลขนาดใหญ กรณีศึกษาของ

วิทยาศาสตรขอมูล กระบวนการวิทยาศาสตรขอมูล ทักษะ 

นักวิทยาศาสตรขอมูล เครื่องมือวิทยาศาสตรขอมูลและขอมูล 

ขนาดใหญ การประมวลผลและการจัดการขอมูลขนาดใหญ การ

วิเคราะหขอความ การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะหขอมูล

สังคมเครือขาย การนำเสนอขอมูลขนาดใหญ 

สหศาสตร 
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  หนวยกิต: 3(2-0-6) 

  0295102 
AGRO WASTES  MONEY 
ของทิ้งทางการเกษตรที่ทำเงิน 

เนื้อหารายวิชา 

วัฎจักรของการเกิดผลิตผล/ของทิ้งทาง 

การเกษตรตัง้แตเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติ ระหวาง

กระบวนการผลิตหรือแปรรูป จนถึงของทิ้ง

จากอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการเกษตร  แนวคดิ

ในการนำของทิ้งทางการเกษตรมาสรางมูลคา

เพิ่มเปนผลิตภัณฑตางๆ ความเปนไปได ใน

การสรางรายไดจากของทิ้งทางการเกษตร 

แนวคิดกลยุทธทางการตลาดสู โลกธุรกิจ 

รวมถึงการออกแบบเพื่อสื่อสารระหวาง 

ผูผลิตกับผูซื้อ 

สหศาสตร 
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 หนวยกิต: 3(2-2-5) 

 0295104 
GUARD WATER 
ผูพิทักษตนน้ำ 

เนื้อหารายวิชา 

ระบบนิเวศตนน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาและสถานการณพื้นที่ปา

ของประเทศไทย กรณีศึกษาการแกปญหาของระบบนิเวศตนน้ำที่ประสบ

ความสำเร็จ 

 

สหศาสตร 
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หนวยกิต: 3 (2-3-4) 

  0295105 
PET LOVERS 
คนรักสัตวเลี้ยง 

เกณฑการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกสัตวเลี้ยงที่มีสุขภาพดี การชวยคลอด 

การควบคุมประชากรสัตว การดูแลและปองกันโรค การควบคุมและกำจัด

ปรสิต อาหารสัตวและอาหารรักษาโรค การดูแลสัตวปวยและการปอนยา 

พระราชบัญญัติคุมครองสัตว 

เนื้อหารายวิชา 

สหศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  0295106 
WELL LIFE EXT 
สุขภาพดีกับการยืดอายุขัย 

เนื้อหารายวิชา 

การเจริญเติบโตของรางกายและ

ความชรา การเตรียมความพรอม

เขาสูสังคมผูสูงอายุ ยุทธศาสตร

การชะลอวัยและการยืดอายุขัย 

บทบาทของผลิตภัณฑและบริการ

ทางการแพทย การสรางเสริม

สุขภาพ หลักอายุวัฒนะวิถี ไทยและ

ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ

ยืดอายุขัย แนวโนมภาคธุรกิจ และ

แนวทางการเปนผูประกอบการ 

สหศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  0295125 
DESIGN THINK INNO 
การออกแบบความคิดสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 

เนื้อหารายวิชา 

ทบทวนกระบวนการออกแบบความคิด 

การเขาใจความตองการของผู ใชงาน

อยางลกึซึง้ การวเิคราะหขอมลูผู ใชงาน

เพื่อตั้งโจทยปญหาเชิงนวัตกรรมที่มี

ผู ใชงานเปนศนูยกลาง การระดมสมอง

เพื่อเนนปริมาณของความคิดผลักดัน

ความคิดนอกกรอบ ผานการจัด

สภาวะที่เหมาะสมในการระดมสมอง 

แล ะ เครื่ องมื อต างๆ  การสร าง

ตนแบบอยางงายทางนวัตกรรม 

เพื่ อทดสอบความตองการของ 

ผู ใชงานอยางตรงไปตรงมา แลว

นำไปปรับปรุงสินคา หรือบริการ 

ใหดียิ่งขึ้น การสรางแบบจำลอง

ทางธุรกิจผานเครื่องมือทางธุรกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สหศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 0296110 
HU ECO GLOBAL 
มนุษยกับนิเวศวิถีในบริบทโลกาภิวัตน 

มนุษยศาสตร 

การอานวรรณกรรมและวัฒนธรรมสี เขียวเชิง

วิพากษ วรรณกรรมกับสำนึกทางสังคมและนิเวศ

สำนึก บทบาทของวรรณกรรมในการอนุรักษและ

แก ไขวิกฤตสิ่งแวดลอม “ศาสตรแหงพระราชา” กับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

เนื้อหารายวิชา 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  0298111 
INNO PROTO COMMU 
นวัตกรรมตนแบบกับชุมชน 

เนื้อหารายวิชา 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 การฝกคิดและสะทอน

ความคิด โลกแหงความรู กระบวนการเรียนรู

แบบอางอิงหลักฐานอันประกอบดวยการ 

ตั้งคำถาม การสืบคนขอมูล ระดับและการ

วิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล และการ

ให เหตุผลทักษะการแกปญหา ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคิดเชิงออกแบบ การ

พัฒนา และนำเสนอตนแบบนวัตกรรมเพื่อนำ

ไปสูการแกปญหาในระดับชุมชน 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 0298112  
GEN PRIN HAL PROD 
หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล 

เนื้อหารายวิชา 

หลั กพื้ น ฐ านของอาหารฮาลาลกั บ

วัฒนธรรม ความเชื่ อ ศาสนา และ

เศรษฐกิจ หลักการทั่วไปวาดวยฮาลาล

และหะรอมตามกฎอิสลาม ความสำคัญ

ของมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐาน 

การตรวจรับรองอาหารฮาลาลในระดับ

ชาติและนานาชาติ วัตถุดิบและสารเคมีใน

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หลักการทั่วไปของ

วทิยาศาสตรฮาลาล มาตรวทิยาและวธิกีารตรวจ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร 

ฮาลาล การวิ เคราะหอันตรายดานฮะรอม  

การควบคุมจุดวิกฤติ การมาตรฐานฮาลาล 

ตามมาตรฐานฮาลคิว การจัดการหวงโซ 

อุปทานฮาลาล และการประยุกต ใชงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาล 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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หนวยกิต: 3(2-3-4) 

 2296111 
CREATIVE LERNING SPACES 
แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค 

เนื้อหารายวิชา ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ และความสำคัญของแหลงเรียนรู เชิง

สรางสรรค ประเภทของแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค ทรัพยากรสารสนเทศ 

บริการ และการเขาถึงสารสนเทศในแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคแตละประเภท 

การใชแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 มนุษยศาสตร 

 



22

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  2296200 
HUMAN LANG 
ภาษามนุษย 

นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย มโนทัศน

พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสรางประโยคและความหมาย 

การวิเคราะหภาษาตามแนวภาษาศาสตร ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง 

เนื้อหารายวิชา 

มนุษยศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 2296225 
LIT FILM 
วรรณกรรมกับภาพยนตร 

องคประกอบของวรรณกรรมและภาพยนตร ความเหมือน 

ความแตกตาง และความสัมพันธระหวางวรรณกรรม 

กับภาพยนตร การวิเคราะหและตีความวรรณกรรมและ

ภาพยนตรคัดสรรทั้งของไทยและตางประเทศ 

 

เนื้อหารายวิชา 

มนุษยศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 2296313 
HUM LIT 
อารมณขันในวรรณคดี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณขัน วิธีการสรางอารมณขัน 

ในวรรณคดีทั้ งของตะวันออกและตะวันตก การ

วิเคราะหผลงานที่กำหนดให 

 

เนื้อหารายวิชา 

มนุษยศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 2296314 
JUV LIT 
วรรณกรรมเยาวชน 

เนื้อหารายวิชา 

ลักษณะสำคัญของวรรณกรรม

เยาวชน ความสัมพันธระหวาง

วรรณกรรมเยาวชนกับจิตวิทยา 

สงัคม และวฒันธรรม การวเิคราะห

และวิจารณวรรณกรรมเยาวชน

คัดสรร 

มนุษยศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 2296315 
LIT/ETHN IDEN 
วรรณคดีกับอัตลักษณชาติพันธุ 

เนื้อหารายวิชา 

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับอัตลักษณชาติพันธุ ใน

สังคมตางๆ ภาพลักษณชาติพันธุ ในวรรณคดี การ

วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมคัดสรร 

 

มนุษยศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  2398130 
MUGGLE MECHANICS 
กลศาสตรมักเกิ้ล 

เนื้อหารายวิชา 

ประวัติศาสตรฟสิกสของมักเกิล ปริมาณพื้นฐาน

ทางกายภาพ การเคลื่อนที่ของวัตถุ การตกของ

วัตถุ การหมุน การชน ของไหล อุณหภูมิและการ

เปลี่ยนสถานะของสสาร การสั่นและคลื่นกล 

 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 

  2398131 
PHYS IN FILMS 
ฟสิกสในภาพยนตร 

การประมาณของเฟอรมิ 

ฟสิกส ในภาพยนตรตอสูและยอดมนุษย ไดแก  

การเคลื่อนที่ของวัตถุ  

ฟสิกส ในภาพยนตรผจญภัย ไดแก ไฟฟา แมเหล็ก 

คลื่นแมเหล็กไฟฟา  

ฟสิกส ในภาพยนตรวิทยาศาสตร ไดแก เทคโนโลยี

นิวเคลียร เครื่องเรงอนุภาค ฟสิกสยุคใหม 

เนื้อหารายวิชา 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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แฟชั่นและการสื่อสารในโลกรวมสมัย 

เนื้อหารายวิชา 

บทบาทของการสื่อสารที่มีตอวงการแฟชั่นในมิติตางๆ 

ศักยภาพอันหลากหลายของสื่อในการนำเสนออัตลักษณ

ของแบรนดเสื้อผา ผลกระทบของสื่อตอกลุมเปาหมาย

และสังคมในภาพรวม การวิเคราะหอิทธิพลของสื่อและ

วงการแฟชั่นที่มีตอบุคคลและสังคมโดยใชแนวคิด 

ทางดานนิเทศศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม 

สัญศาสตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 2894100 
FASN COMM 

 

 

สังคมศาสตร 



กลุ ม วิ ช า 

Next GEN   

 



 

0201209 VALUE URB ENV 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0201110 SICHANG STUDY 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0201211 MEDITAT LIFE DEV 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

0201212 SP ETHICS 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0201107 LRN STUD ACT 

กลุมวิชาสหศาสตร 

0201285 ECON SOC PLANT 

กลุมวิชาสหศาสตร 

3600204 HLTH SEXUALITY 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

กลุมวิชา Next GEN 
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เนื้อหารายวิชา 

0201209 
VALUE URB ENV 
คุณคาสิ่งแวดลอมเมือง 

องคประกอบของสิ่งแวดลอมเมืองที่ปรากฎใน

ภูมิภาคตางๆ ของโลก ปจจัยดานภูมิศาสตร 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

เทคนิควิทยาการอันทำใหเกิดสิ่งแวดลอมเมือง 

ทีม่อีตัลกัษณ กระบวนการรบัรูเกีย่วกบัสิง่แวดลอม

เมืองของมนุษย หลักการวิเคราะหและประเมิน

คุณคาสิ่งแวดลอมเมือง การมีสวนรวมในการ

ธำรงรักษาและสรางสรรคสิ่งแวดลอมเมืองที่มี

คุณคา 

 

สหศาสตร 

 
Next Gen 1 
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เนื้อหารายวิชา 

0201110 
SICHANG STUDY 
สีชังศึกษา 

กระบวนการศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ สภาพแวดลอม วิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

เกาะสีชัง การจัดการทรัพยากรชายฝงแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน ความสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจและสังคม กับ

สิ่งแวดลอมและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชุมชนเกาะสีชัง 

 

SiChang 

สหศาสตร 

Next Gen 1 
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0201211 
MEDITAT LIFE DEV 
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค 

วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการ 

ทำสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและ

การทำสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะ

อาการตอตานสมาธิ และการนำสมาธิไป 

ใช ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียน 

การงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 

ประโยชนของฌานและญาณ ความรู

เบื้องตนเรื่องวิปสสนา ความแตกตาง

ระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับ

วิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

เนื้อหารายวิชา 

มนุษยศาสตร 

มนุษยศาสตร 

 
Next Gen 1 
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เนื้อหารายวิชา 

0201212 
SP ETHICS 
จริยธรรมในวงการกีฬา (Inter)   

กร ะบวนทัศน แล ะวิ วัฒนาการของ

จริยธรรมและจริยธรรมในวงการกีฬา 

กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

ความทาทายของปญหาจริยธรรมใน

การวงการกีฬายุคปจจุบัน การใช 

สารตองหามและวิศวพันธุกรรม ความ

รุนแรงของแฟนกีฬาและในเกมการแขงขัน

กีฬา เทคโนโลยีกีฬาและความไมเทาเทียม

กันในการแขงขัน ความไมเทาเทียมกันทาง

สังคมในการกีฬา ปญหาจริยธรรมในการ

จัดการองคกรกีฬา ความรับผิดชอบทาง

สังคมและแบบอยางของนักกีฬา 

สหศาสตร 

 
Next Gen 1 
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เนื้อหารายวิชา 

 0201107 
LRN STUD ACT 
การเรียนรูผานกิจกรรมนิสิต 

แนวคิด จุดหมายและความสำคัญ

ของการทำกิจกรรมนิสิตกระบวนการ

แสวงหา และสังเคราะหความรูอยาง

เปนร ะบบจากแหลงความรู ต างๆ  

รวมทั้งกิจกรรมนิสิต การออกแบบ

โครงงาน วางแผน จัดทงบประมาณ 

และประเมินผลโครงการ การดำเนินงาน 

ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอ 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต 

สหศาสตร 

Next Gen 1 
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เนื้อหารายวิชา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

Next Gen 2 
  0201285 

ECON SOC PLANT 
สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช 

ทรัพยากรชีวภาพของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกับการใช

ประโยชนดานการเกษตร อาหาร พืชสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของกับ

สุขภาพ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว พลังงาน และสิ่งแวดลอม สังคม

เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช สังคมเศรษฐกิจสี เขียว  

การอนุรักษความหลากหลายดานพันธุกรรมของพืช ภูมิปญญาทองถิ่น  

การใชความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ   

สหศาสตร 
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เนื้อหารายวิชา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

 3600204 
HLTH SEXUALITY 
เพศศาสตรสุขภาพ 

เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรม

ในเรื่องเพศ บทบาทหญิง ชาย

กำเนิดของชีวิต การเจริญเติบโต

และพัฒนาการทางเพศ ทฤษฎี 

เพศศาสตร ความเบี่ยงเบนและ

ความผิดปกติทางเพศ และสามารถ

ปองกันตนเองจากโรคและปญหา

เกี่ยวกับเพศสัมพันธ และวางแผน

ชีวิตสมรสของตนได 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

Next Gen 2 
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สหศาสตร 

กลุ ม วิ ช า 

สหศาสตร   
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กลุมวิชาสหศาสตร   

0201102 THAI WISDOM  

0201103 OUR CU 

0201106 ART SCI FIND HAP 

0201107  LRN STUD ACT 

0201108 FAMILY RELATIONS 

0201109 INTRO EU INTEGRAT   

0201111 WISDOM LIVING  

0201117 ART RATANAKOSIN 

0201121 LIFE REFL FILM 

0201122 MGT PUB DISASTER 

0201123 CULT TRAD TH LIFE 

0201125 MGT DIFF CULT 

0201127 QUAL WORK MGT 

0201129 UNDERWATER WORLD 

0201130 IND BUS MGT  

0201131 THAI COAST COM DEV  

0201141 COAST ENV 

0201151 OUR ENVIRONMENT 

0201153 WASTE MANAGEMENT 

0201154 URB GLOB WRMG  

0201200 STUD PROC THAI SOC 

0201201 IDEAL GRADUATE 1 

0201202 IDEAL GRADUATE 2 

0201203 IDEAL GRADUATE 3 

0201204 IDEAL GRADUATE 4 

0201205 IDEAL GRADUATE 5 

0201206 THAI IDEAL GRAD 

0201209 VALUE URB ENV 

0201210 MAT MGT GREEN 

0201230 MAN/PEACE  

0201231 URB COMM STUD 

0201232 MULTI STUD RUR DEV 

0201234 LOCAL GLOB ISS 

0201251 P2 CONTROL 

0201252 ALT ENGY CONS   

0201254 GLOB WARM ADAPT 

0201255 ICT STRATEGIC MGT   

0201256 LIV DIGI WORLD   

0201270 (NAT SECURITY DEV 

0201281 TEAM/ORG DEV 

0201282 NAT SKB JOUR   

0201283 BEAUTIFUL DEATH   

0201284 JWL DES ENTRE 

0201286 LIFE DESIGN 

2104181 HF ERGO DAILY LIFE  

2305100 NATIONAL RESOURCES 

2305104 MAN/NATURE 

2305106 PLANS/HUMANITY 

2502390 INTRO PACK DESIGN 

2503216 AMPHAWA STUDIES 

2504101 LA APPRECIATION 

2506504  TRAD TAI SET HSG 

2750178 LLL   

3000106 DR/SOC 

3000257 CRIT THK ETH/LAW 

3000281 HUMAN LIFE   

3000396 HLTH PROM   

3300100 HEALTH CONS PROT 

3303100 Q LIFE 

3303191 CHEM DRUG DAILY 

3305101 FOOD FOR HEALTH  

3800252 LEADER PER DEV 

3800309 PSY CONSERV NATURE 

3914101 REC QUAL LIFE DEV 

4000101 AGR PROD DEV CONS 

 

 

 



  

 

 

สหศาสตร สหศาสตร 

41

ประวัติความเปนมาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทบาทของมหาวิทยาลัยตอสังคมตั้งแตอดีต 

ถึงปจจุบัน บทบาทหนาที่ของบุคลากรและนิสิตใน

ความหมาย คุณลักษณะและบอเกิดของความสุข

ตามมุมมองทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา และ

ศาสนา ความสำคัญของความสุขตอปจเจกบุคคล

และสังคม คุณลักษณะของความสุขประเภทตางๆ 

ปจจัยที่สงผลตอความสุข วิธีแสวงหาความสุขที่

ยั่งยืนจากแหลงตางๆ 

หนวยกิต: 3(1-12-0) 0201102 
THAI WISDOM 
ภูมิปญญาไทย จุฬาฯ ของเรา 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201103 
OUR CU 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 

0201106 
ART SCI FIND HAP 

ศิลปและศาสตรสรางสุข 

0201107 
LRN STUD ACT 
การเรียนรูผานกิจกรรมนิสิต 

การศึกษาดวยตนเอง วิธีการ

วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่ ได

จากการศึกษากิจกรรม ชิ้นงาน

และแนวคิดที่ เกิดจากภูมิปญญา

ของคนไทยในอดีตและปจจุบัน 

ดานตางๆ ตอคณะ มหาวทิยาลัย 

และชุมชน ความสัมพันธกับภาคี

ตางๆ ในระดับประเทศและระดับ

โลก ทักษะการคิด การสื่อสาร 

และการเรียนรูรวมกัน 

แนวคิด จุดหมายและความ

สำคัญของการทำกิจกรรม

นิสิต กระบวนการแสวงหา 

และสังเคราะหความรูอยาง

เปนระบบจากแหลงความรูต างๆ รวมทั้ ง

กิจกรรมนิสิต การออกแบบโครงงาน วางแผน 

จัดทำงบประมาณ และประเมินผลโครงการ  

การดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน และ

นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต 
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ความหมายและความสำคัญของครอบครัวใน 

มุมมองดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ

วิทยาศาสตร ปจจัยเอื้อตอความสัมพันธ ใน

ครอบครัว กระบวนการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว การวิ เคราะหและคลี่คลายปญหา

ครอบครัวจากมุมมองแบบองครวม 

แนวคิดและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรป

ตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน 

ปญหา ความขัดแยงตางๆ ที่สงผลตอการ

บูรณาการ ความรวมมือ ผลกระทบและกลยุทธ

ดานวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในกลุมสหภาพ

ยุโรป และระหวางสหภาพยุโรปกับไทย ประเทศใน

กลุมอาเซียนและเอเชีย 

ชีวิตคืออะไร ตองการอะไร เพื่ออะไร เกิดมา

ทำไม ขั้นตอนของชีวิต 4 ชวง การหลีกหาง

อบายมุขซึ่งเปนทางแหงความเสื่อม วิธีปฏิบัติ

ที่ถูกตองในความสัมพันธระหวางบุคคลใน

สังคม หลักการเลือกคูครอง หลักการครอง

ชีวิตฆราวาสและครอบครัว หลักการพัฒนา

มนุษย หลักการดำเนินชีวิตเพื่อสรางสุขใน 

ความเชื่อพื้นฐานในวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง

ไตรภูมิและระบบภูมิจักรวาล ศิลปะไทยในระบบ 

ภูมิจักรวาลสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาล

ที่ 1 - รัชกาลที่ 3) อิทธิพลศิลปะ วิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยีของจีนและยุ โรปในยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง (รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5) 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 

0201108 
FAMILY RELATIONS 

0201111 
WISDOM LIVING 

0201109 
INTRO EU INTEGRAT 

0201117 
ART RATANAKOSIN 

ครอบครัวสัมพันธ 

การใชความคดิในการดำเนนิชวีติ 

บูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องตน 

ศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ทุกมิติ กลวิธีเผชิญความ

แก ความเจ็บ และความ 

ตาย วิถีชีวิตที่ ทำ ให เปน 

ผูมีอายุยืน 
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สหศาสตร 

การวิเคราะหภาพยนตร ในฐานะสื่อมวลชนสากล

ในมุมมองแบบสหศาสตร ผลกระทบของภาพยนตร

ตอเจตคติในมิติทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพ การตีความแนวคิดหลักของภาพยนตร

ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

และการปรับใช ในชีวิตประจำวัน 

ความหมาย ประเภท และการเกิดของสาธารณภัย 

การเฝาระวังเพื่อชวยเหลือตนเองและผูอื่นใหพน

จากสาธารณภัย ผลกระทบของสาธารณภัย 

กระบวนการบริหารจัดการดูแลชวยเหลือและ

ฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม 

รวมทั้งผูประสบภัย 

บูรณาการศาสตรตางสาขา อธิบายประเพณีปฏิบัติ

ตางๆ ในวิถีชีวิตไทย ตั้งแต เกิดจนหมดอายุขัย

เชื่อมโยงทั้งดานสังคม มนุษย ศาสนา วัฒนธรรม 

และความเชื่อ ขั้นตอนตางๆ ในประ เพณีปฏิบัติ 

วิเคราะหทำความเขาใจ ประโยชนของประเพณีปฏิบัติ  

ใชหลักวิทยาศาสตรอธิบาย พัฒนาตนเองดาน

บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค และสติปญญา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201121 
LIFE REFL FILM 
มองชีวิตพินิจผานฟลม การจัดการสาธารณภัย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201122 
MGT PUB DISASTER 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

0201123 
CULT TRAD TH LIFE 

วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย  

(Inter)  

 

0201125 
MGT DIFF CULT 
การบริหารในความแตกตางทาง 

วัฒนธรรม (Inter) 

เรียนรูจากการมีสวนรวมทำ

โครงการและฝกปฏิบัติ การ

ทำงานเปนทีม 

 

พฤติกรรมองคกรระหวางประเทศ โลกาภิวัตน 

ความรบัผดิชอบในสงัคมและวฒันธรรม วฒันธรรม

และจริยธรรมองคกรที่แตกตาง การติดตอสื่อสาร

และความรวมมือ การบริหาร ความขัดแยง การ

บริหารวิกฤติ การเจรจาตอรองและการแก ไข

ความขัดแยง การจูงใจ  โครงสรางองคกร ภาวะ

ผูนำ กลุมและทีมงาน การบริหารงานบุคคลใน

ระดับนานาชาติ การบริหารความหลากหลาย 

แนวโนมในอนาคต การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารความเสี่ยง 
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หลักการทั่ ว ไปของการบริหารคุณภาพ การ

ทำงานและบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ปญหา

ทางคุณภาพในชีวิตประจำวัน คุณภาพชีวิต 

เครื่องมือในการระบุปญหาและการแก ไขปญหา

ทางคุณภาพ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง การจัดการคุณภาพในชีวิตประจำวัน 

เทคนิคการทำงานเปนหมูคณะอยางมีคุณภาพ 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคกร-ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-

หวงโซอุปทาน ทิศทางของโลกและอุตสาหกรรมที่มี

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัว การบริหารยุทธศาสตร 

การบริหารนวัตกรรม การบริหารและการใชประโยชน

ขอมูล สารสนเทศ องคความรู ผลตอบแทนเทคโนโลยี 

สารสนเทศ การจัดทำและบริหารโครงการ ภาวะ 

ผูนำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ธรรมาภิบาลและการบริหารความ

เสี่ยง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความ

รับผิดชอบตอสังคม และการบริหารธุรกิจตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(2-2-5) 0201127 
CULT TRAD TH LIFE 

0201129 
UNDERWATER WORLD 

การบริหารงานคุณภาพ (Inter)  เปดโลกใตทะเลไทย 

การประกันคุณภาพ ระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพ 

โครงการจัดการคุณภาพ 

 

ความหมาย และความสำคัญของปะการังและระบบ

นิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอาวไทยและทะเล

อันดามัน ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอแนวปะการัง 

การใชประโยชนจากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ

แนวปะการัง และการฟนฟูแนวปะการังในประเทศ

ไทย  

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201130 
IND BUS MGT 
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201131 
THAI COAST COM DEV 
การพัฒนาชุมชนชายฝงทะเลไทย 

อัตลักษณของชุมชนตนแบบชายฝงทะเลไทย ตัวอยาง

ชุมชนแบบอยางชายฝงทะเลไทยดานประวัติศาสตร 

การรับมือภัยพิบัติชายฝ งทะ เล และการจัดการ

ทรัพยากรชายฝ งแบบบูรณาการ การประ เมิน

สถานภาพระดับการพัฒนาของตนและชุมชน การ

วิเคราะหชุมชนเชิงกลยุทธดวยเทคนิค SWOT; การ

ระดมสมองเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนชายฝงทะเล

อยางยั่งยืน 
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สหศาสตร 

ความหมาย คุณคาและ

ความสำคัญของสภาพ

แวดล อ มช ายฝ ง ท ะ เ ล 

สถานการณและสิ่งแวดลอมในประเทศไทยดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษ นโยบาย

และการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม กฎหมาย

สำคัญที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม แนวคิดและ

ทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ความหมายของเสียและของ

เสียอันตรายประเภทตางๆ 

สถานการณ ของ เสี ย แล ะ

สิ่งแวดลอมในปจจุบัน แหลง

ที่ มาของของเสีย เทคนิค 

การจัดการของเสียในแตละ

ประเภท กฎหมายที่เกี่ยวของ 

วิธีการบริหารจัดการของ

เสียในระดับบุคคลและองคกร 

 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201141 
COAST ENV 
สภาวะแวดลอมชายฝงทะเล สภาวะแวดลอมของเรา (Inter)   

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201151 
OUR ENVIRONMENT 

การใชปร ะ โยชนจากกฎหมายและขอกำหนด 

เกี่ ยวกับสภาพแวดลอมชายฝ งทะ เล ปญหา 

สภาพแวดลอมชายฝ งท ะ เลอัน เนื่ องมาจาก

กิจกรรมของมนุษยและภัยธรรมชาติ การประเมิน

ผลกระทบสภาพแวดลอมชายฝงทะเล กรณึศึกษา

และการศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ชายฝง การขนสงทางทะเล ชุมชนชายฝงทะเล 

การกัดเซาะชายฝงและสึนามิ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201153 
WASTE MANAGEMENT 

การจัดการของเสีย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201154 
URB GLOB WRMG 
เมืองกับปญหาโลกรอน 

ความหมายของคำวา “เมือง” การเกิด การตั้ง

ถิ่นฐาน องคประกอบ รูปแบบและบทบาทของเมือง 

การวางผังเมือง กระบวนการเปนเมืองและการ

ขยายตัวของเมือง การใชทรัพยากรของเมืองในมิติ

ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ผลของการ

ขยายตั วของ เมื องตอสภาพแวดลอมแล ะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคกรบริหารเมือง 

กฎหมาย แนวทางในการแก ไขปญหาสิง่แวดลอมเมอืง 

การบริหารจัดการเมือง และการวางแผนพัฒนาเมือง

เพื่อการเปนเมืองนาอยูอยาง

ยั่งยืน 
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หลักการวิจัยเบื้องตน การเขียนโครงการ และ

รายงานวิจัย แนวทางการศึกษาปญหาสังคมไทย

บางประเด็น 

ศาสนา และลัทธิความเชื่ อ ความสัมพันธ

ระหวางสังคม ศาสนา ปรัชญา อุดมการณ 

และวิทยาศาสตร การรูจักตนเอง กาย–จิต 

และการอยูรวมกันในสังคม การเสียสละเพื่อ

สวนรวมและการให 

กฎและผลการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ พฤติกรรม

มนุษย การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

การใฝรูและการคิดริเริ่มสรางสรรค 

หนวยกิต: 3(2-3-4) หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201200 
STUD PROC THAI SOC 

0201201 
IDEAL GRADUATE 1 

กระบวนการศึกษาสังคมไทย บัณฑิตอุดมคติ 1 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201202 
IDEAL GRADUATE 2 
บัณฑิตอุดมคติ 2  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201203 
IDEAL GRADUATE 3 
บัณฑิตอุดมคติ 3 

แนวคิดหลักของมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประยุกตคุณธรรม  

การวิ เคราะหกรณีศึกษา การสังเคราะหกรณี

ตัวอยางจากประสบการณ การประ เมินและ 

การบูรณาการ แนวคิดหลักเกี่ยวกับบัณฑิตที่ 

มีคุณภาพในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 
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สหศาสตร 

การจัดระเบียบทางสังคม สงคราม–สันติภาพ 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงาน 

ปญหาการเห็นการณ ไกล ความรอบคอบ 

ปรากฏการณทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอม การใช เหตุผล และความ

รับผิดชอบ 

5 

คุณธรรมสำหรับการพัฒนาตนเอง ไดแก รูจักเหตุ 

รูจักผล รูจักตน รูจักกาล รูจักบุคคล รูจักชุมชน 

รูจักประมาณ  รูจักเจรจา และรูจักเขียน ความรู ใน

เชิงสหวิทยาการในแงของลัทธิความเชื่อ ศาสนา 

เชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง

ทางวิทยาการ สังคม พลังงานและสิ่งแวดลอม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201204 
IDEAL GRADUATE 4 
บัณฑิตอุดมคติ 4 บัณฑิตอุดมคติ 5 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201205 
IDEAL GRADUATE 5 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201206 
THAI IDEAL GRAD 

บัณฑิตอุดมคติไทย 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201209 
VALUE URB ENV 
คุณคาสิ่งแวดลอมเมือง 

ปญหา และทางเลือกใน

ยุคโลกไรพรมแดน 

 

องค ป ร ะ ก อบของ

สิ่ ง แ วดล อ ม เ มื อ ง 

ที่ปรากฏในภูมิภาค 

ตางๆ ของโลก ปจจยั

ดานภูมิศาสตร การ

ปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และเทคนิควิทยาการอันทำให

เกิดสิ่งแวดลอมเมืองที่มีอัตลักษณ กระบวนการ

รั บรู เ กี่ ย วกั บสิ่ ง แวดล อม เมื องของมนุ ษย 

หลักการวิเคราะหและประเมินคุณคาสิ่งแวดลอม

เมือง การมีสวนรวมในการธำรงรักษาและ

ส ร า ง ส ร รค สิ่ ง แ ว ดล อ ม เ มื อ ง ที่ มี คุณค า 
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ความหมายและองคประกอบของสังคมสีเขียวและ

วัสดุประเภทตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม วงจรชีวิตและการออกแบบผลิตภัณฑ 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วัตถุดิบและกระบวนการ

ผลิตพื้นฐาน การเลือกผลิตภัณฑที่ เหมาะสมกับ 

การใชงาน ผลกระทบของการบริโภคตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม การสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้ง

จากการผลิตและการใชงานและความเชื่อมโยงกับ

ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแยง/

ไมสนัตจิากธรรมชาตแิละมนษุย วเิคราะหสถานการณ

ความขัดแยงจากมุมมองตางๆ ทางวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร โดยมุงการอยู

รวมกันอยางสันติและการแกปญหาดวยสันติวิธี 

ความหมายของชมุชนเมอืง โครงสรางทางสงัคม 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีส่ำคญัของชมุชนเมอืง 

ลักษณะของชุมชนสามยาน สยามสแควร  

สวนหลวง สีลม และสวนลุมพินี ในมิติทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความ

สัมพันธระหวางชุมชนทั้งหากับชุมชนใกลเคียง 

วิธีวิทยาการศึกษาชุมชน วิธีการนำเสนอผล

การศึกษาอยางเปนระบบ 

 

 

องครวมของการพัฒนาชนบททั้งในทางทฤษฎี 

และปฏิบัติ ความสัมพันธของวัฒนธรรม ศาสนา 

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ และอนามัยชุมชน การศึกษา

ภาคสนาม โดยเนนทกัษะการสือ่สาร การเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการทำงานรวมกัน และความเปนผูนำ 

 

หนวยกิต: 2(2-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201210 
MAT MGT GREEN 

0201230 
MAN/PEACE 

วัสดุและการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง 

เพื่อสังคมสีเขียว 

มนุษยกับสันติภาพ 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201231 
URB COMM STUD 
ชุมชนเมืองศึกษา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201232 
MULTI STUD RUR DEV 
สหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 

ธุรกิจที่เกี่ยวของ ระเบียบ

ขอบังคับและกฎหมายที่

เกี่ยวของ   

 

 

 

 



49

  

 

 

สหศาสตร 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการศึกษา

อยางเปนระบบเกี่ยวกับประเด็นทองถิ่นและประเด็น

โลกในปจจุบันที่เกิดจากปจจัยพื้นฐานทางสังคม 

วัฒนธรรม และสถานการณแวดลอมที่แตกตาง

กันทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

คุณภาพชีวิตที่ดี สภาวการณมลพิษปจจุบัน สาเหตุ 

แหลงกำเนิดมลพิษ หลักการปองกันและควบคุม

มลพิษ ประโยชนที่จะไดรับ นโยบายการสงเสริม  

ขั้นตอนและทางเลือกของการปองกันและควบคุม

มลพิษ องคกรและกฎหมายสิ่งแวดลอม องคกรกับ

ความรับผิดชอบตอสังคม การใชเครื่องมือในการ

ปองกันมลพิษ ไดแก อีไอเอ แอลซีเอ และไอเอสโอ 

แนวทางแก ไขปญหาสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา 

เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม ทั้งมลพิษทางอากาศ  

น้ำ ดิน และของเสีย 

อันตราย 

การพัฒนาและจัดการพลังงานอยางยั่งยืน วิกฤตการณ

พลังงานในปจจุบัน ยุทธศาสตรและนโยบายพลังงาน 

ความหมายความสำคัญ ขอดี-ขอเสีย และแหลงของ

พลังงานทดแทน ประโยชนที่จะไดรับ พลังงานทดแทน

กับชุมชน สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตและการพัฒนา

ประ เทศอยางยั่ งยืน ศักยภาพพลังงานทดแทนใน

อาเซียน การอนุรักษพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษาตนแบบโครงการพัฒนาพลังงาน

หนวยกิต: 3(2-3-4) 0201234 
LOCAL GLOB ISS 
ประเด็นทองถิ่นกับประเด็นโลก (Inter) การปองกันและควบคุมมลพิษ (Inter)  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201251 
P2 CONTROL 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201252 
ALT ENGY CONS 

พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201254 
GLOB WARM ADAPT 
การปรับตัวรองรับภาวะโลกรอน 

ทดแทนกับคุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดลอม   

 

ความหมาย และตนเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน 

หลักฐานปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ผลกระทบของภาวะโลกรอนที่มีตอบุคคล ชุมชน 

ประเทศชาติ และภูมิภาค นโยบาย ขอบังคับ และ

องคกรที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการปรับตัวรองรับ

ภาวะโลกรอนแนวทางการปรบัตวัรองรบัภาวะโลกรอน 

แนวทางการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกรอนสำหรับ

บุคคล ชุมชน ประเทศชาติ และภูมิภาค แนวทางการ

แกปญหาเชิงบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สวนบคุคลเพือ่การปรบัตวั

รองรับภาวะโลกรอน   
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การใชประโยชนจากเทคโนโลยีไอซีทีในชีวิตประจำ

วัน เครื่ องมือสื่ อสารในปจจุบันและแนวโนม

อนาคต การประยุกต ใช ไอซีทีกับธุรกิจ นวัตกรรม 

การเปนผูประกอบการ หลักการจัดการ การ

แขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดการ

เชิงกลยุทธ การกำหนดกลยุทธ การวางแผนและ

การนำมาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของชาติตั้งแตกอนยุคกรุง

สุโขทัย ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุง

ธนบุรี ยุครัตนโกสินทร และยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 

และ 2 จนถึงปจจุบัน อธิบายความหมายของความ

มั่นคงแหงชาติ นโยบายความมั่นคง โครงสรางของ

องคกรที่เกี่ยวของกับความมั่นคง องคประกอบของ

ความมั่นคง เพื่อศึกษาความมั่นคงของชาติทั้งในดาน 

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิยา การปองกนัประเทศ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม 

เพื่อศึกษายุทธศาสตรชาติในดานกำลังแหงชาติ 

หลักการบริหาร การจัดการ จิตวิทยาการบริหาร 

ภาวะผูนำ การวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ 

มนุษยสัมพันธและกลุมสัมพันธ การประเมินผล

โครงการ การวิเคราะหและเขาใจพฤติกรรมมนุษย 

การจูงใจ การสรางคณะทำงานและการทำงานเปน

คณะ การนำประชุม การเขียนรายงาน 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201255 
ICT STRATEGIC MGT 

0201256 
LIV DIGI WORLD 

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล (Inter)  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201270 
NAT SECURITY DEV 
การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201281 
TEAM/ORG DEV 
การพัฒนากลุมทำงานและองคกร 

ความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันาการ

สู โลกดิจิทัล ความหลากหลายของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน 

ผลกระทบตอการดำรงชีวิตในมิติตางๆ ทั้งชีวิต

สวนตัว คุณภาพชีวิต การศึกษา การทำงาน 

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในโลกดิจิทัล 

ตลอดจนระบบคุณคา จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน 

การปรบัตวัเพือ่รบัมอืผลกระทบและการเปลีย่นแปลง

ในโลกดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธพัฒนาของ

ไทย และบทบาทของกองทัพไทย

ในการพัฒนาประเทศ 
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สหศาสตร 

ประวัติของสมุดบันทึกภาพธรรมชาต ิ ประเภทของ

สมุดบันทึกภาพธรรมชาต ิ กิจกรรมศิลปะ การ

สรางสรรคสมุดบันทึกภาพธรรมชาต ิ การสังเกต 

การจดบนัทกึ การศกึษาพรรณไม การปลกูและดแูล

พรรณไม ความสมัพนัธของพชืกบัมนษุย สงัคม และ

เศรษฐกิจ กรณีศึกษาจากผูเชี่ยวชาญการบันทึก

ธรรมชาต ิและการทศันศกึษานอกสถานที ่  

ความหมายและความสำคัญของความตาย ภาวะ

ใกลตายและการตายอยางมคีณุภาพ ความเชือ่และ

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายและภาวะใกลตาย 

คุณภาพชีวิตและการประเมินคุณภาพชีวิต การ

ดำเนินชีวิตกับการตายอยางมีคุณภาพ พิธีกรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับความตาย การจัดการ 

กับอารมณ ในการเผชิญความตายและการ 

เตรยีมตวักอนตาย และการใชชีวิตอยางมีคุณคา

และมคีณุภาพ   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอัญมณีและตลาดอัญมณ ี 

วัสดุที่ ใช ในการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ 

แนวโนมในการออกแบบเครื่องประดับ นิเทศศิลป ใน 

การออกแบบ อารมณและเฉดสีในการสรางสรรค

เครื่องประดับ การตลาดและการสรางตราสินคาใน

ธรุกจิเครือ่งประดบั การวางแผนธรุกจิ   

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201282 
NAT SKB JOUR 
สมุดบันทึก 

การตายอยางมีคุณภาพ 

หนวยกิต: 3(3-0-9) 0201283 
BEAUTIFUL DEATH 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201284 
JWL DES ENTRE 

การออกแบบและธรุกจิเครือ่งประดบั (Inter)  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201286 
LIFE DESIGN 
การออกแบบชีวิต 

การทดสอบประเมนิตนเองเกีย่วกบัชวีติปจจบุนั 4 ดาน 

คอื สขุภาพ การทำงาน การใชเวลาวาง และสงัคม เพือ่

รูจักตนเองและสามารถออกแบบชีวิตตามที่ตองการ 

เพื่อจะไดมีสมดุลชีวิตในแตละดาน ตลอดจนมีทักษะใน

การติดตามความกาวหนาของการออกแบบชีวิต โดย

เนนการสรางกระบวนทัศน ใหม การสรางทักษะ และ

สนับสนุนการเตรียมตัวในดานการดูแลจิตใจ เนนการ

ใชชีวิตอยางมีความสุข การใชชีวิตรวมกันในสังคม 

การดแูลสขุภาพและรางกาย เนนดานอาหาร โภชนาการ 

และการออกกำลงักาย เพือ่เสรมิสรางสขุภาพทีด่ตีลอด

ชวีติ 
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ประวัติ ความสำคัญ และหลักการ

ของปจจัยมนุษยและการยศาสตร 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ การ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

นวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพ

การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2104181 
HF ERGO DAILY LIFE 

2305100 
NATIONAL RESOURCES 

ปจจัยมนุษยและการยศาสตร 

ในชีวิตประจำวัน 

ทรัพยากรของชาติ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2305104 
MAN/NATURE 
มนุษยกับธรรมชาติ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2305106 
PLANS/HUMANITY 
พืชกับมนุษยชาติ 

ขีดจำกัดดานความสามารถของมนุษย พฤติกรรม

มนุษยกับพื้นฐานของการรูคิดและการตอบสนอง 

ปจจัยดานอายุและเพศ วิธีการประเมินและแนวทาง 

ในการนำไปประยุกต ใช ในชีวิตประจำวัน การเลอืกใช

อปุกรณ เครือ่งมอื และสนิคาตางๆ รวมทัง้ทาทางและ

การเคลื่อนไหวในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต คำแนะนำ

สำหรับการศึกษาตอในขั้นสูง 

ทรัพยากรของชาติ ซึ่งประกอบดวยทรัพยากร

จากผืนดิน ทรัพยากรจากทะเลชายฝง พืชสมุนไพร

และแพทยทางเลอืก การทองเทีย่ว มรดกวฒันธรรม

และทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรของ

ชาติเพื่อให ไดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน พรอมทั้ง

ทัศนศึกษา 

พืชในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 

และของชาวตะวันตกบางประการ พืชในพุทธศาสนา

และศาสนาอื่นๆ พืชที่ปรากฎในศิลปะวรรณกรรม 

และสถาปตยกรรมไทย พืชที่พบในตลาด พืชกับ

เศรษฐกิจของไทย พืชที่พบในแหลงโบราณคดี  

พืชที่มีผลตอรางกาย จิตใจและอารมณ บทบาทที่

สำคัญของพืชใประวัติศาสตรโลก และพืชกับวงการ

วิทยาศาสตร ในปจจุบัน 
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สหศาสตร 

ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ หลักการ

เบื้องตนในการออกแบบบรรจุภัณฑทั้งในดาน 

รูปลักษณและโครงสราง ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่

มีผลตอการออกแบบบรรจุภัณฑ ตั้ งแตวัสดุ 

กระบวนการผลิต การตลาด และการจัดสง 

ความหมายและความสำคัญของแหลงมรดก 

ทางวัฒนธรรม การศึกษาพื้นที่อำเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ ใกลเคียงในเชิง

ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ระบบนิเวศ อัตลักษณ 

ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้ง

บทบาทของหนวยงานตางๆ และชุมชนในการ

อนุรักษอัมพวาใหเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ 

Amphawa 

แนะนำสาขาสถาปตยกรรม ประวัติความเปนมา 

ของภูมิสถาปตยกรรม องคประกอบของงาน 

ภูมิสถาปตยกรรมในระดับตางๆ แนวความคิดใน

การออกแบบและวางผังทางดานภูมิสถาปตยกรรม 

วิเคราะหคุณคาของงานภูมิสถาปตยกรรมที่มีตอ

สภาพแวดลอมทางกายภาพอันเสริมสรางใหเกิด

คุณภาพชีวิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2502390 
INTRO PACK DESIGN 
การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน อัมพวาศึกษา 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 2503216 
AMPHAWA STUDIES 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2504101 
LA APPRECIATION 

คุณคางานภูมิสถาปตยกรรม 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 2506504 
TRAD TAI SET HSG 
ถิ่นฐานบานเรือนวิถีไทย 

ความหมายและความสำคญัของถิน่ฐานบานเรอืน

วิถีไท เอกลักษณทางประวัติ ภูมิศาสตร ระบบ

นิเวศ ภูมิปญญาทองถิ่น คุณคาทางวัฒนธรรม 

และการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐาน บานเรือน วิถีชีวิต 

และการอยูอาศัยในกระแสโลกาภิวัตน 
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ระบบการเรียนรูของแตละบุคคลในบริบทการ

ศึกษาตลอดชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเปน

สำหรับการเปนบุคคลผูมีความรักในการเรียนรู

ตลอดชีวิต แนวปฎิบัติในการสรางเสริมการเปน

บุคคลผูมีความรักในการเรียนรูตลอดชีวิตโดยใช

แหลงเรียนรู ในวิถีชีวิตประจำวัน 

หลักการคิดเชิงวิพากษ

และการประยุกตสำหรับ

วิชาชีพแพทย การฝก

ปฏิ บั ติ ก ารตั้ งคำถาม  

หนวยกิต: 3(1-4-4) หนวยกิต: 2(1-2-3) 2750178 
LLL 

3000106 
DR/SO 

การเรียนรูตลอดชีวิต แพทยกับสังคม 

หนวยกิต: 2(1-2-3) 3000257 
CRIT THK ETH/LAW 
การคิดเชิงวิพากษ เวชจริยศาสตร 

และกฎหมาย   

หนวยกิต: 1(1-0-2) 3000281 
HUMAN LIFE 
ชีวิตมนุษย 

ประวัติศาสตรการแพทย 

บทบาทและหนาที่ของแพทย 

การศึ กษาแพทยศาสตร 

การสืบคนขอมูลทางการแพทย การคิดเชิง 

วิพากย การสื่อสาร การเรียนและการทำงาน

เปนกลุม การเปนผูนำ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

กฎหมาย จรรยาบรรณและธรรมะแหงวิชาชีพ 

โครงสรางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

สุขภาพและระบบสุขภาพ การแพทยแผนไทยและ

ภูมิปญญาทองถิ่นไทย หลักการดูแลผูปวยแบบ

องครวมและประสบการณ ในชุมชน   

การใหเหตผุลและการโตแยง หลกัเวชจรยิศาสตร

และหลักกฎหมาย ประเด็นทางจริยศาสตรทั่วไป 

เวชจริยศาสตร กฎหมายวิชาชีพและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ ความตระหนักในตนเอง การคิด

ไตรตรองและการพัฒนาตนเอง การเรียนและ

การทำงานเปนทีม   

การเจริญเติบโต การพัฒนาทางรางกายและ 

จิตสังคมของวัยทารก วัยเตาะแตะ วัยกอน 

เรียน วัยเรียนและวัยรุน การพัฒนาบุคลิกภาพ

พัฒนาการดานคุณธรรมและจริยธรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตสังคมของ 

วัยผู ใหญและวัยชรา การสรางเสริมสุขภาพ

สำหรับผูที่อยู ในวัยตางๆ   
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สหศาสตร 

หลักการสรางเสริมสุขภาพ ปจจัยทางสังคม

กำหนดสุขภาวะ กระบวนการหลักในการวางแผน

และพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึง

การคัดเลือกกลวิธีดำเนินงาน และการประเมินผล 

ทักษะ ในการทำงานรวมกันกับผู อื่ น และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณดำเนินงานดานการ 

สรางเสริมสุขภาพจากผูเชี่ยวชาญ 

สถานการณและปญหาดานการคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพของไทยและตางประเทศ หลักการ 

แนวคิด และกลวิธีการคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพซึ่งครอบคลุมทั้งมิติกฎหมาย สังคม 

การเมืองและสิทธิผูบริโภค กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การบริโภค บริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพของยา ผลิตภัณฑ

เสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑทางการแพทยรวมทั้ง

หนวยกิต: 1(0-3-0) 3000396 
HLTH PROM 
การสรางเสริมสุขภาพ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3300100 
HEALTH CONS PROT 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3303100 
Q LIFE 

คุณภาพชีวิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3303191 
CHEM DRUG DAILY 
สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน 

สารเคมีที่ ใช ในการวิเคราะห 

รักษา และปองกันโรค เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเนน

สุขภาพกายและจิต 

ความรูเบื้องตนของสารเคมีและยา ที่เกี่ยวของ

กบัสขุภาพ เครือ่งสำอาง อาหาร และสิง่แวดลอม 

ในชีวิตประจำวันตลอดจนการประยุกต ใชเพื่อให

เกิดประโยชนและปลอดภัย 
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ความตองการอาหารของรางกายในสภาวะปกติ 

และสภาวะพิเศษ องคประกอบของอาหารและ

เครื่องดื่ม ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

กาย สุขภาพใจ และการเขาสังคม แนวคิดในการ

ปองกัน และแก ไขปญหาโภชนาการ 

มโนทัศนทางจิตวิทยาดานการรับรูและการเรียนรู

เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด การคงอยูและการ

เปลี่ยนเจตคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง 

จิตวิทยาการอนุรักษธรรมชาติ การสรางความ

สำนึกและเจตคติที่ดีตอธรรมชาติ ตลอดจน 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การ

ประมวลความรูทางจิตวิทยาและธรรมชาติเพื่อ
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของนันทนาการ สรีรวิทยา

ของการออกกำลังกาย ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

การจัดการนันทนาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

อาสาสมัคร กิจกรรมนันทนาการและทองเที่ยว กิจกรรม

นันทนาการในประเทศกลุมอาเซียน แหลงทองเที่ยว 

มรดกโลกของอาเซียน นันทนาการเพื่อการทองเที่ยวและ

ทัศนศึกษา การวางแผนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 3305101 
FOOD FOR HEALTH 

3800252 
LEADER PER DEV 

อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพผูนำ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3800309 
PSY CONSERV NATURE 
จิตวิทยาการอนุรักษธรรมชาติ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3914101 
REC QUAL LIFE DEV 
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Inter) 

ทฤษฎ ี หลกัปฏบิตั ิ และทกัษะในการพฒันาบคุลกิภาพ

ความเปนผูนำ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

ความเปนผูนำของตนทั้งดานสติปญญา บุคลิกภาพ 

อารมณ และพฤติกรรมสังคม 

การอนุรักษและจัดการ

ทรั พยากรธรรมชาติ

อยางมีประสิทธิภาพ 
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สหศาสตร 

ขอมูลพื้นฐานสินคาเกษตรไทย โอกาสและความทาทายของ

สินคาเกษตรไทยในตลาดโลก สถานการณการผลิตทาง 

การเกษตร และผลกระทบจากการผลิต  ความคิดเชิง

สรางสรรคเพื่อการพัฒนาสินคาเกษตร ปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรม ความชอบ และการเลือกสินคาเกษตรของ 

ผูบริโภค ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสินคา

เกษตร การพัฒนาสินคาเกษตรโดยการทดสอบทางประสาท

สัมผัส โภชนาการและการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับบุคคล

ประเภทตางๆ อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑจากเกษตรทาง

เลือก บรรจุภัณฑสำหรับสินคาเกษตร นโยบายของรัฐตอ

การพัฒนาสินคาเกษตร ระเบียบและมาตรฐานสินคาเกษตรที่

สำคัญของไทย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 4000101 
AGR PROD DEV CONS 
การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร 

เพื่อผูบริโภค (Inter) 

 



 

 

 

 

กลุ ม วิ ช า 

สังคมศาสตร 
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สังคมศาสตร 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   

0201170 MILITARY SCIENCE 

0201171 EFFECT CAREER MGT 

0201172 SELF/CAREER MGT (Inter) 

2400104 GOVT POL THAI 

2403183 SOCIETY & CULTURE (Inter) 

2403184 SOC DIVER JUS THAI (Inter) 

2403185 JUV DEL (Inter) 

2403284 CROSS CULT MGT (Inter) 

2403471 ANTH RSRCH METH 

2404300 IT/SOC (Inter) 

2404301 SEL TOP PAX DIGI 

2541160 CREAT URB LIVING (Inter) 

2601111 BUS ACCTG 

2602121 INTRO BUSINESS 

2602171 BUS CPTS/ETHICS (Inter) 

2602241 INTRO IT/IS (Inter) 

2603244 GEN PRIN INSURANCE 

2604362 PERSONAL FINANCE 

2605311 PRINC MKTG 

2701178 THAI CULTURE 

2722221 Thai Culture in Globalization 

2746104 KHAM PHOR SORN 

2800210 ART APPRE COMM (Inter) 

2800211 THAI CULT/COMM (Inter) 

2800212 HUMAN COMM 

2800218 VIS NED STUD (Inter) 

2800219  CROSS CULT COMM (Inter) 

2800221 INTL COMM ETI PRO (Inter) 

2800314  ART PUB SPKG (Inter) 

2801321 NEWS INFO/SOC 

2900151 FOUNDATION ECON 

2894100 FASN COMM 

2900152 INTRO THAI ECON 

3401124  INTRO IP LAW 

3401501 TAX LAW DLY LIFE 

3401105 LAW ENTREPRENEUR 

3402103 INTRO CRIM LAW 

3404109 LAW COMP TECH 

3404113 INTRO WTO LAW 

3404115 INTRO PUBLIC LAW 

3404117 INTRO TO LAW (Inter) 

3404122 LEGAL LOGICS 

3404123 LEGAL HISTORY 

3404124 LAW AND SOCIETY 

3404201 LAW ACCTG 

3404202 LAW ECON ANAL 

3404500  ENV LAW SOC 

3405102 INTRO INTL LAW 

3800101 GENERAL PSYCHOLOGY 

3800105 INTRO PSY (Inter) 

3800202 PSY LIFE WORK (Inter) 

3800250 HUMAN RELATIONS 

3800251 MENTAL HEALTH 

3800351 PSY THINK CREAT 

4000203 INTRO SUFF ECON 

4000204 INTRO AGRO FOOD CH (Inter) 

4000206 HIST THAI AGR 

4000208 INTRO AGR ECON (Inter) 

4000209 INTRO AGR RES MGT (Inter) 

5100101 POP DEV 

3404405  Legal Ethics 

3404450  Understanding China Law,  

 Economy, and Politics 
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หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201170 
MILITARY SCIENCE 
วิทยาการทหาร การบริหารงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  

(Inter)  

วิวัฒนาการทางทหาร; ความสัมพันธระหวาง

พลเรือนกับทหาร; วิชาหลักการสงคราม ศึกษา

เกี่ยวกับพื้นฐานทางทหาร เชน ภารกิจ การ 

จัด และการดำเนินงานทางทหาร กองทัพบก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกำลังสำรอง 

ความสัมพันธร ะหวาง ผบ. กับ ฝอ. ศึกษา 

เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งประกอบดวย 

หัวขอ กำลังอำนาจแหงชาติ ความมั่นคงแหงชาติ 

และยุทธศาสตรชาติ 

 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201171 
EFFECT CAREER MGT 

เปาหมายและความสำคัญของการวางแผนอาชีพ 

การเตรียมความพรอมในการหางานและประกอบ

อาชีพ การสัมภาษณงาน การปรับตัวสูชีวิตการ

ทำงานในสภาวะแขงขันสูง และมีคุณธรรมในการ

ทำงาน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

0201172 
SELF/CAREER MGT 

การบริหารประสิทธิภาพตนเองและ 

งานอาชีพ (Inter) 

 

ความหมายและความสำคัญของการบริหาร

ตนเองและบริหารงาน การเรียนรูความตองการ

ของตน เอง เพื่ อกำหนด เป าหมายชี วิ ตแล ะ

วางแผนการทำงาน คุณสมบัติหลักในการ

บริหารงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงาน องคประกอบที่จะทำใหประสบความสำเร็จ

2400104 
GOVT POL THAI 
การเมืองและการปกครองของไทย 

วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของไทย  

การเติบโตของพลังประชาธิปไตย การขยายตัวของ

ระบบราชการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ ปญหาตางๆ ในดานการเมือง การ

ปกครองของไทย ไดแก ความไรเสถียรภาพของ

รัฐบาล การรวมอำนาจในการบริหารรัฐธรรมนูญ 

พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง 

อำนาจนิยมในระบบการเมือง การปกครอง และ

การเมืองนอกรัฐสภา 

ในการทำงาน การประเมินผล 

การทำงานของตนเอง

อยางมีระบบและกาพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 
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สังคมศาสตร 

 

 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาสังคม ลักษณะ

ทั่วไปของสังคมมนุษย โครงสรางหนาที่ตางๆ ของ

สังคม การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม การ

ขัดเกลาทางสังคม สถาบันสังคม การจัดระดับ ความรูเบื่องตนในการทำความเขาใจประเด็นวาดวย

ความหลากหลายทางสังคมและความเปนธรรมใน

สังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ การอภิปราย

แสดงความเห็น เชิงวิพากษ ในประ เด็นวาดวย

เชื้อชาติเผาพันธุ ชวงชั้นทางสังคม เพศสภาพและ

เพศวิถี ลักษณะทางเชื้อชาติ สัญชาติ ความตาง

ทางกายภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การศึกษา

ดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตการกระทำผิดของ

เด็กและเยาวชน ทฤษฎีอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาที่

อธิบายสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอการ 

กระทำ กระบวนการยุติธรรมและวิธีปฏิบัติสำหรับเด็ก

และเยาวชน ประเด็นปญหารวมสมัย รวมทั้งแนวทาง

ในการปองกัน 

แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรมที่

มีผลตอการดำเนินงานดานการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับ

กลุมวัฒนธรรมที่แตกตาง และผลกระทบตอพฤติกรรม

ขององคการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเด็นการ

ติดตอสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และประเด็นละเอียด

ออนดานวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาและแนวทางการ

แก ไขเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมใหม รูปแบบของการ

ดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมในวัฒนธรรมที่แตกตาง 

แนวทางในการบริหารจัด 

การวัฒนธรรมขามชาติ

เพื่อ ให เกิดประสิทธิภาพ 

ในการทำงานและการเพิ่ม

ผลผลิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2403183 
SOCIETY & CULTURE 

2403185 
JUV DEL 

2403184 
SOC DIVER JUS THAI 

2403284 
CROSS CULT MGT 

สังคมและวัฒนธรรม (Inter)  

การกระทำผดิของเดก็และเยาวชน (Inter) 

ความหลากหลายทางสังคมและ 

ความเปนธรรมในสังคมไทย (Inter) 

การบริหารจัดการขามวัฒนธรรม (Inter)  

ชั้นทางสังคมกลุม การ

เปลี่ ยนแปลงทางสังคม 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนและ

ปญหาสังคมไทย 
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ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา ขั้นตอนการวิจัย 

เทคนิควิจัยในรูปแบบตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิจัย การ

สังเกตอยางมีสวนรวมในชุมชนตางๆ 

สังคมสารสนเทศและโลกาภิวัตน บทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประ เทศ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ

ประยุกต ใช เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน ประเด็นดานจริยธรรมและกฎหมาย 

นโยบายสาธารณะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทภาครัฐ การปฎิรูปและรื้อปรับระบบ 

ภาครัฐ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ภาครัฐ บัตรประชาชนอเนกประสงคและฐาน 

ขอมูลบัตรประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ

สังคมอิเล็กทรอนิกส ผลกระทบตอสังคมและ

ประชาชน ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย ภาพรวมของประวัติการพัฒนาของงานศิลปะและ

งานสรางสรรค ในวิถีชีวิตเมือง องคประกอบและ 

รูปแบบของวิถีชีวิตเมือง ความเปลี่ยนแปลงของ

ชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากเมืองสมัยใหม การ

สรางสรรค ในวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและ

รูปแบบเมืองใหมๆ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2403471 
ANTH RSRCH METH 

2404300 
IT/SOC 

2541160 
CREAT URB LIVING 

2404301 
SEL TOP PAX DIGI 

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม inter   

ประเด็นคัดสรรดานบริหารรัฐกิจ 

ในยุคดิจิทัล การสรางสรรคในวิถีชีวิตเมือง (inter) 
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สังคมศาสตร 

รูปแบบและประเภทของธุรกิจ ความหมายและ

ประโยชนของการบัญชี รายงานการเงินและ

องคประกอบการวิ เคราะหรายการทางธุรกิจ 

กระบวนการทางบัญชีและงบการเงินของธุรกิจให

บริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสินคา ภาษีธุรกิจ

เบื้องตน การวิเคราะหรายงานการเงิน การใช

ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ  

แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ สิ่งแวดลอม

ของธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเปน 

ผูประกอบการ หนาที่ ธุ รกิจดานการตลาด  

การผลิต การบัญชี การเงิน และทรัพยากร

บุคคล การจัดการองคกร ระบบสารสนเทศ 

แนวคิดธุรกิจและชนิดขององคกรธุรกิจ ทฤษฎี

จริยธรรมและบทบาทของคานิยมในสังคม การ

ใหความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบ

ในระดับบุคคล สังคม และธุรกิจ ตลอดจน

พฤติกรรมดานจริยธรรม 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก

ปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและพื้นฐานเทคนิค

ของศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน 

การพัฒนาและการจัดการของระบบประยุกต

สารสนเทศโดยคอมพิวเตอร 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-2) 2601111 
BUS ACCTG 

2602121 
INTRO BUSINESS 

การบัญชีธุรกิจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

เพื่ อการจัดการ ธุรกิจ

ระหวางประเทศจริยธรรม

ธุรกิจและความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2602171 
BUS CPTS/ETHICS 

2602241 
INTRO IT/IS 

แนวคิดและจริยธรรมธุรกิจ (Inter)  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ 

ระบบสารสนเทศ (Inter)  
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การเสี่ยงภัยและการจัดการการเสี่ยงภัย การ

ประกนัภยั ชนดิของการประกนัภยั หลกัของสญัญา

ประกันภัย สถาบันประกันภัย การประกันชีวิต และ

การประกันวินาศภัยแบบตางๆ 

การเงินสวนบุคคล การจัดทำงบประมาณ 

สวนบุคคล ภาวะเงินเฟอ และการออม แหลง 

เงินทุนและเงินกูสินเชื่อสวนบุคคล การจัดการ

แนวความคิดพื้นฐานและหนาที่ทางการตลาด 

สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูลการ

ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด

และการเลือกตลาดเปาหมาย การบริหาร

ผลิตภัณฑ การตั้งราคา ชองทางการจัด

จำหนายและการกระจายสินคา การสงเสริม

การตลาด การตลาดระหวางประเทศและการ

ตลาดเพื่อสังคม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2603244 
GEN PRIN INSURANCE 

2604362 
PERSONAL FINANCE 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การเงินสวนบุคคล 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2701178 
THAI CULTURE 

2605311 
PRINC MKTG 

วัฒนธรรมไทย 

หลักการตลาด 

คาใชจายหลักของบุคคล ภาษีเงินได 

การประกันชีวิต การตัดสินใจ 

ลงทุน และการเกษียณอายุ 

พรอมรายจายในวัยชรา 

การศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

แบบแผนของวัฒนธรรมไทย ความเปลี่ยนแปลง

และการผสมผสานของวัฒนธรรม การ

ปรับปรุงวัฒนธรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพ 

และเอกลักษณของสังคมไทย ความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมกับสังคมไทย 
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สังคมศาสตร 

การเงินสวนบุคคล 

ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

การเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานวัฒนธรรม

ไทยในบรบิทสงัคมไทย และสงัคมโลก การดำรงอยู 

คุณคา และการอนุรักษรวัฒนธรรมไทยในกระแส

โลกาภวิตันแบบวถิไีทยทามกลางกระแสวฒันธรรม

ตะวันออก และตะวันตก 

การศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อความเขาใจและการประยุกต ใชหลักการ 

ทรงงาน สูการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพื่อให

เกิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ความหมายและวิวัฒนาการของศิลปะ หลักการ

ทางสุนทรียศาสตรความเขาใจในทัศนศิลป

สาขาตางๆ การปลูกฝงความชื่นชมในความ

เปนมาตลอดจนรูปแบบของศิลปะไทยและสากล

เนนดานความเขาใจในการดูแลศิลปะที่มีผลตอ

ชีวิตและสังคม 

ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร 

วัฒนธรรมไทยที่ เกี่ยวของกับสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ประ เพณี 

พิธีกรรม คตินิยม และศิลปะในทองถิ่นตางๆ 

ของไทยที่ เกี่ ยวของกับการสื่ อสาร การ

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคมไทย

ปจจุบันซึ่งมีการสื่อสารเปนปจจัยสำคัญ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(1-6-2) 2722221 
Thai Culture in Globalization 

2746104 
KHAM PHOR SORN 

วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน คำพอสอน 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2800210 
ART APPRE COMM 

2800211 
THAI CULT/COMM 

ศิลปนิยมเพื่อการสื่อสาร (Inter)  

วัฒนธรรมไทยกับการสื่อสาร (Inter) 
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ทฤษฎีการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารทุกระดับ

ตั้งแตภายในบุคคล ระหวางบุคคล และการสื่อสาร

ในชีวิตประจำวันในการทำงาน ไดแก การโฆษณา

และการประชาสัมพันธ การนำเสนอแบบบรรยาย

สรุป การนำเสนองานเพื่อขออนุมัติ และการ

รายงานผล 

บทบาท หนาที่ และรูปแบบของสื่อทัศนสาร 

ทฤษฎีทัศนสาร การวิเคราะหสื่อทัศนสารรวมสมัย

ซึ่ งครอบคลุมสื่ อสิ่ งพิมพ สารคดี วีดิทัศน 

จัดวาง และภาพยนตร   

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม ความรูและทักษะ ซึ่งครอบคลุม

ขนบธรรมเนียมมารยาท ความหลากหลายใน 

ดานความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน และมุมมอง 

การสื่อสารขามวัฒนธรรมในความหลากหลาย 

ดานสถานที่ ธุรกิจการศึกษา การเจรจาตอรอง 

ศรัทธาเทคโนโลยี ภาษา 

แคมเปญสขุภาพ เชือ้ชาติ

และเพศสภาพ   

พื้ นฐานความรู เกี่ ยวกับ

พิธีการทางการสื่อสารใน

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ร ะดับ โลกที่ มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

แนวทางในการสื่อสารธุรกิจและมารยาททางสังคม 

พิธีการเกี่ยวกับการประชุมธุรกิจและมารยาทในการ

สื่อสารทางโทรศัพท โทรศัพทมือถือ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ความสำคัญของการสรางความ

ประทับใจแรกเห็น บุคลิกภาพภายนอกและการ 

แตงกาย การแนะนำทางธุรกิจและการจัดการ

การเมืองในที่ทำงาน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2800212 
HUMAN COMM 

2800218 
VIS NED STUD 

การสื่อสารของมนุษย (Inter)  สื่อทัศนสารศึกษา (Inter)  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2800221 
INTL COMM ETI PRO 

มารยาทและพิธีการในการสื่อสาร 

ระดับสากล (Inter)   

 

2800219 
CROSS CULT COMM 
การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Inter)  
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สังคมศาสตร 

การฝกทักษะดานการพูด เนนทฤษฎี และการ

วิจารณดานการสื่อสารทางวาทวิทยา แบบจำลอง

ของกระบวนการพูดทั้งแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง 

การใชภาษาในการสื่อสารทางวาทวิทยา และการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทในการปฏิสัมพันธแบบฝกหัด

ด านการสื่ อสารทาง

วาทวิทยาในชั้ น เรียน 

ไดแก การอภิปรายกลุม 

การโตแยงแสดงเหตุผล 

การโตวาที และการ

โนมนาวใจ  

แนะนำแนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนที่ เกี่ยวของกับ 

การทำหนาที่และการแสดงบทบาทของสื่อมวลชน 

ในสังคม ธรรมชาติ และขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ

ของสื่อประเภทตางๆ ผลกระทบของขาวสาร 

ที่สื่อมวลชนนำเสนอตอปจเจกบุคคลและสังคม 

ในดานตางๆ เชน การสรางทัศนคติของคน 

ในสังคม เสรีภาพใน

การแสดงความ เห็ น  

สิทธิมนุษยชน ตลอดจน

การแพร กระจายและ

ครอบงำทางวัฒนธรรม 

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร รายได 

รายจาย อุปสงค อุปทาน ตลาดเงินทุน และ

ธนาคาร การคลัง เศรษฐกิจมหภาค การ 

พัฒนาเศรษฐกิจ การคาระหวางประ เทศ  

กลไกเศรษฐกิจระหวางประเทศ แรงงานและ

ทรัพยากรมนุษยและเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับ

บทบาทของการสื่อสาร

ที่มีตอวงการแฟชั่นใน

มิติตางๆ ศักยภาพอัน

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2800314 
ART PUB SPKG 

2801321 
NEWS INFO/SOC 

ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ (Inter) ขาวและสารสนเทศกับสังคม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2900151 
FOUNDATION ECON 

2894100 
FASN COMM 

ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 

แฟชั่นและการสื่อสารในโลกรวมสมัย 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

หลากหลายของสื่อในการนำเสนออัตลักษณ

ของแบรนดเสื้อผา ผลกระทบของสื่อตอกลุม

เปาหมายและสังคมในภาพรวม การวิเคราะห

อิทธิพลของสื่อและวงการแฟชั่นที่มีตอบุคคล

และสังคมโดยใชแนวคิดทางดานนิเทศศาสตร 

มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม สัญศาสตร และ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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ลักษณะพื้นฐาน โครงสราง และพัฒนาการของ

เศรษฐกิจไทย และปญหาของระบบเศรษฐกิจไทย 

ที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การใชจาย การ

กระจายรายได การคาและการเงินระหวางประเทศ 

เศรษฐกิจภาครัฐ บทบาทของรัฐบาลตอระบบ

เศรษฐกิจไทย และการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ

พัฒนาการและแนวคิดเกี่ ยวกับการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญา

ประเภทตางๆ การคุมครองสิทธิทางกฎหมายใน

ทรัพยสินทางปญญา สัญญาอนุญาตให ใชสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร 

และโครงสรางของภาษีอากร 

ประเภทตางๆ   

 TAX 

ประ เด็นกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับบริบทในระย ะ 

ตางๆ ของการประกอบการเพื่อใหผูประกอบการ

สามารถพิจารณาและตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

ตั้งแตการเริ่มตัดสินใจตั้งบริษัท ขอตกลงระหวาง 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2900152 
INTRO THAI ECON 

3401124 
INTRO IP LAW 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

พอ เพี ย งกั บ ก าร

ว า ง แผนพัฒน า

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3401105 
LAW ENTREPRENEUR 

กฎหมายสำหรับผูประกอบการ 

3401501 
TAX LAW DLY LIFE 

กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน 

ผู ก อตั้ งองค กรธุ รกิ จ 

การจัดหาแหลงเงินทุน 

ตลอดจนความรับผิด

ทางกฎหมาย สัญญา

ทางธุรกิจ และการทำ

ธุรกิจออนไลน 
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สังคมศาสตร 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

อาญา การใชกฎหมายอาญา โทษ 

ความรับผิดในทางอาญา ความผิด

ความสำคญัของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฎหมายตางๆ  

ที่ เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

และการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร การ

ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิเคราะหกฎเกณฑของความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการคา

สินคาและบริการ โดยเฉพาะขอตกลงองคการ 

การคาโลก (WTO) 

ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 

ค ว า ม หม า ย แ ล ะ ลั ก ษณ ะ ข อ ง

กฎหมายมหาชน การแบงแยก

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 3402103 
INTRO CRIM LAW 

3404109 
LAW COMP TECH 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

อาญาฐานตางๆ ไดแก ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ความผิด

เกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข

ของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย

ตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 

ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด

เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ

ชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความรู เบื้องตน 

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแตการ 

ดำเนินการในชั้นตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3404113 
INTRO WTO LAW 

3404115 
INTRO PUBLIC LAW 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

องคการการคาโลก 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 

ระหวางกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน พัฒนาการ

ของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายทั่วไปที่สำคัญในทาง

กฎหมายมหาชน การแบงสาขากฎหมายมหาชน เนื้อหา

กฎหมายมหาชนสาขายอยตางๆ ไดแก กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย

ปกครองสวนทองถิ่น ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา

คดีรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีฃ

ปกครอง ตลอดจนคดี ในทางกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
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หลักทั่วไปแหงกฏหมาย ลักษณะประเภท และที่มา

ของกฏหมาย กฏหมายลายลักษณอักษร การจัด

ทำ การใช การยกเลิกกฏหมาย กฏหมายลักษณะ

หลักตรรกศาสตรเบี้องตนที่เปนประโยชนตอการ

เรียนนิติศาสตร โดยเนนกระบวนการหาเหตุผล 

การรูจักใช เหตุและผล รวมถึงการนำเสนอ 

ความคิดอยางเปนระบบ 

ที่มาของกฎหมายไทย กฎหมายไทยตั้งแตยุค

สุโขทัยจนถึงยุคกอนการปฏิรูประบบกฎหมาย 

การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของไทย กำเนิดและวิวัฒนาการของ

ระบบกฎหมายตางๆ ที่สำคัญ ตลอดจน

อิทธิพลของระบบกฎหมายดังกลาวที่มีตอ

กฎหมายของนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

คว ามสั มพั น ธ ร ะ ห ว า ง

สังคม รัฐ กับกฎหมาย 

ทฤษฎีและแนวคิดสังคม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 2(2-0-4) 3404117 
INTRO TO LAW 

3404122 
LEGAL LOGICS 

ความรูทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป (Inter)  นิติตรรกศาสตร 

ตางๆ เชน กฏหมายบุคคล 

ทรพัยสทิธ ินติกิรรม-สญัญา 

ครอบครัว มรดก 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

3404124 
LAW AND SOCIETY 

กฎหมายกับสังคม 

3404123 
LEGAL HISTORY 
ประวัติศาสตรกฎหมาย 

วิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับ

สังคมที่มีผลตอกระบวนการสรางกฎเกณฑแหง

กฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติตาม

กฎหมายในสภาพความเปนจริงของสังคม กรณึ

ศึกษาและสถานการณจำลองบทบาทของกฎหมาย

กับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม กฎหมายกับการพัฒนา

ประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบ

กฎหมาย  
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สังคมศาสตร 

ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับการบัญชี 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี แนวคิดและ

หลักการบัญชีที่สำคัญ การวิเคราะหประเด็น

กฎหมายและภาษีอากรที่มีขอพิจารณาทางการ

บัญชีเขามาเกี่ยวของ กฎหมายเกี่ยวกับการ

บัญชี และการกำกับวิชาชีพบัญชี 

การวิเคราะห เชิงเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับความ

สัมพันธระหวางกฎหมายเอกชนกับวัฏจักรทาง

เศรษฐกิจ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรและนัย

ต อธุ รกิ จ เกี่ ยวกั บกฎหมายแล ะคำพิพากษา 

เกี่ยวกับทรัพยสิน สัญญา และละเมิดกฎหมาย

ความรับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินคา 

ลักษณะพิเศษของปญหาสิ่งแวดลอม หลักการ

ของกฎหมายสิ่งแวดลอม เครื่องมือและกลไก

ทางกฎหมายในการแก ไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ความรับผิดตอความเสียหายทางสิ่งแวดลอม 

ประ เด็นปญหาสิ่ งแวดลอมในปจจุบันและ

ประสิทธิภาพของกฎหมายสิ่งแวดลอมใน 

การศึ กษา เชิ งวิ เ ครา ะห หลักพื้ นฐานของ

กฎหมายระหวางประเทศ ทั้งกฎหมายระหวาง

ประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล กฎหมาย

หนวยกิต: 2(2-0-4) หนวยกิต: 2(2-0-4) 3404201 
LAW ACCTG 

3404202 
LAW ECON ANAL 

กฎหมายกับการบัญชี การวิเคราะหกฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร 

และนัยตอธุรกิจ 

ไมปลอดภยั กฎหมายมหาชน

ทางเศรษฐกิจ และกฎหมาย

เกี่ ยวกับการกำกับดู แล

การผูกขาด 

หนวยกิต: 3(3-0-6)

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3404500 
ENV LAW SOC 

3405102 
INTRO INTL LAW 

กฎหมายสิ่งแวดลอมกับสังคม 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง 

ประเทศ 

การแก ไขหรือรับมือกับ

ปญหา การนำเอากลไก

ทางกฎหมายมาประยุกต

ใชอยางเหมาะสม เพื่อแก

ปญหาสิ่งแวดลอมตาม

บริบททางสังคม   

ระหวางประเทศเฉพาะเรื่อง 

และกระบวนการระงับขอพิพาท

ระหวางประเทศ 
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ขอมูลและวิธีการจิตวิทยา พื้นฐานชีวภาพของ

พฤติกรรม การรูสึก การรับรู การเรียนรู การจำ 

การคิด การตัดสินใจ แรงผลักดันพฤติกรรม  

การกลอมเกลาบุคลิกภาพ พฤติกรรมเบี่ยงเบน 

การบำบัดและการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

ประวัติการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการมนุษย

ดานจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาสำหรับ

จิตวิทยา ประสาทสัมผัส การรับรู การรูสึกตัว 

การเรียนรู แล ะความจำภาษาและความคิด  

แรงจูงใจอารมณสติปญญา บุคลิกภาพอิทธิพล

ทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและทางสังคมและปญญาสังคม ความเครียดและ

การประยุกตแนวคิดและทฤษฏีทางจิตวิทยา 

เพื่อเขาใจและจัดการ “ตน” การเรียนรูและ

การปรับปรุงทักษะการเรียนรู ความรักและ

ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ การ

ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อสรางความสัมพันธ

ของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทำงาน เทคนิค

ของการสรางความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การสรางความสัมพันธ และปญหาที่ เกิดจาก

มนุษยสัมพันธ 

หนวยกิต: 3(2-2-5) หนวยกิต: 3(3-0-6) 3800105 
INTRO PSY 

จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาขั้นนำ (Inter)  

การจดัการกบัความเครียด 

ความผิดปกติทางจิตและ

การบำบัด 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3800250 
HUMAN RELATIONS 

มนุษยสัมพันธ 

3800202 
PSY LIFE WORK 
จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน  

(Inter)  

ความสัมพันธกับผูอื่น 

การทำงานในองคกร 

การสรางคุณคาชีวิต 

3800101 
GENERAL PSYCHOLOGY   
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สังคมศาสตร 

การปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ความ

ผิดปกติทางจิตและการบำบัดรักษาความเครียด

และการเผชิญความเครียดจากงานตามขั้นพัฒนา

และวิกฤติที่คาดคะเนได การอบรมเลี้ยงดูและ

พัฒนาการดานบุคลิกภาพ การปรับตัวทั้ง ใน

ครอบครัว ชีวิตสมรส สถาบันการศึกษาและ 

ที่ทำงาน การสงเสริมสุขภาพจิต การปองกันและ

แก ไขปญหาสุขภาพจิต การปองกันและแก ไข

ปญหาสุขภาพจิต 

นิยามลักษณะ ประเภทและธรรมชาติของการคิด 

พัฒนาการของการคิด ความหมายของความ

คิดริ เริ่มสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความ 

คิดริเริ่มสรางสรรค การสงเสริมทักษะการคิด 

เชงิสรางสรรค การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 

ความหมายเชิงทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง แนว

ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช ในการพัฒนาระบบการเกษตรและ

อาหารของไทย 

วิวัฒนาการและการปรับโครงสรางของระบบ

การเกษตรและอาหารของโลก บทบาทของผูที่

เกี่ยวของในระบบการเกษตรและอาหารระหวาง

ประเทศและในประเทศ ความทาทายทางเทคนิค 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กรอบ

ยุทธศาสตร ในการยกระดับหวงโซการเกษตร

และอาหาร  

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 3800251 
MENTAL HEALTH 

3800351 
PSY THINK CREAT 

สุขภาพจิต จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

4000203 
INTRO SUFF ECON 

4000204 
INTRO AGRO FOOD CH 

เศรษฐกิจพอเพียงเบื้องตน 

หวงโซการเกษตรและอาหารเบื้องตน  

(Inter) 
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เอกลักษณของการเกษตรไทย กำเนิดของ

การเกษตรไทย การเกษตรไทยจากยุคกอน

ประวัติศาสตรถึงปจจุบัน การเกิดธุรกิจการ 

เกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตร 

ดานตางๆ ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว 

สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการ

พฒันาการเกษตรไทยในปจจุบันและอนาคต 

การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการเกษตร 

ตั้งแตการผลิต การวิเคราะหการตลาด การ

จัดการสินคา และกฎหมายที่ เกี่ยวของ แบบ

จำลองการผลิต ระบบอุปสงคและอุปทานซึ่ง

อาศัยปจจัยของราคาและปริมาณของสินคา 

ภาพรวมและ โครงสร างของการจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับ

ชุมชน บทบาทและความสำคัญของการทำ

เกษตรกรรมและองคกรที่ เกี่ยวของตอการ

พัฒนาการเกษตร การประยุกต ใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตรและ

น โยบายที่ เกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากร

การเกษตรของไทย การวิเคราะหปญหาโดย

เฉพาะวิกฤตอาหารโลกในปจจุบัน และแนวทาง

ในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 

แนวคิดพื้ นฐาน เกี่ ยวกับปร ะชากรศาสตรที่

ครอบคลุมในเรื่องการเกิด การตาย การยายถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงในองคประกอบประชากร และ

ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

คุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 4000206 
HIST THAI AGR 

4000208 
INTRO AGR ECON 

ประวัติศาสตรเกษตรไทย เศรษฐศาสตรเกษตรเบื้องตน (Inter) 

สหกรณการเกษตร สินเชื่อการ 

เกษตร การจัดการสินคาเกษตร 

การแปรรูปสินคาเกษตร กฎหมาย

การคาสินคาการเกษตรทั้งของไทย 

และกฎหมายระหวางประเทศ แนวโนม

ของสินคาการเกษตร 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

5100101 
POP DEV 

ประชากรและการพัฒนา 

4000209 
INTRO AGR RES MGT 
การจดัการทรพัยากรการเกษตรเบือ้งตน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 
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สังคมศาสตร 

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของจริยธรรม 

ทางกฎหมาย หลักการและสาระสำคัญของ

จริยธรรมทางกฎหมายสำหรับนักกฎหมาย ทั่วไป 

และนักกฎหมายที่ประกอบอาชีพเฉพาะดาน ทั้ง

ทนายความ อัยการ และผูพิพากษา โดยเนน

จริยธรรมในการประกอบอาชีพทั้งทางดานจิตใจ

และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ปร ะวัติ ศาสตร แล ะลักษณะพิ เศษของระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของประเทศจีน 

ทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมายของประเทศจีน ขอคิดในการติดตอ

ประสานสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน 

หนวยกิต: 2(2-0-4) หนวยกิต: 3(3-0-6) 3404405 
MILITARY SCIENCE 

3404450 
Understanding China Law,  

Economy, and Politics จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย 

เขาใจจีนดานกฎหมาย เศรษฐกิจ  

และการเมือง  



 

 

 

 

กลุ ม วิ ช า 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

2305161 GENETICS FOR LIFE  

2306416 MGT SYS TECH 

2307205 INTRO GEM SCI 

2307206 EARTH SCIENCES 

2307230 EARTH SURFACE 

2308200 SCI LOGIST SYS 

2308303 HISTORY OF SCI  

            (Inter) 

2308354 STRATEGY OF LIFE  

            (Inter) 

2309201 GEN OCEANOLOGY 

2310201 HEALTH/BEAUTY 

2310202 SMT BUY CONS PROD  

2311132 NEW TECH MAT SCI 

2312100 MICROB FRIEND FOE 

2313213 DIGITAL PHOTO (Inter) 

2313221 PHOTO SCI 

2313226 PRINS MEDIA TECH 

2314255 ELEMENT FOOD TECH  

            (Inter) 

2314257 INTRO PACK TECH 

3010101 DRUG DAILY LIFE  

            (Inter)  

3107302 BIOSTAT STICS 

3141102 ANL BEHAVIOR 

3141105 COMP APP PROF 

3141213 BIOSTATISTICS 

3200106 FUND ORAL BIO ORAL 

3200109 CAL CIUM HLTH 

3301102 COSMETICS DLY LIFE 

3304102 DRUG EDUCATION  

            (Inter) 

3306101 USEFUL PLANTS 

3307101 BASIC AROMATHERAPY 

3308100 MICRO ORGAN/LIFE 

3308101 HYG ENV MICROBIO 

3309101 LIFE/HEALTH 

3309102 OUR BODY 

3310101 MAN & TOXIC SUBS 

0201152 PROD PROMOTION SCI 

0201287 MAP APPLN (Inter) 

2100111 EXPL ENG WORLD 

2100311 ENG ESSENTIALS  

2101251 CE PROF CONDUCT  

2102041 ICT TELECOM MGT 

2105261 CHEM PROD IND  

2107220 ENV DAILY LIFE  

           (Inter) 

2107221 ENV STUD 

2110191 INNOV THINK 

2110221 COMP ENG ESS 

2111201 GEN RAD NUCLEAR 

2111330 MOD MAP PROT RAD 

2112210 WATER/SOC 

2142109 AUTO STUDIES  

            (Inter) 

2147102 INTRO ROBOTICS  

            (Inter) 

2147111 EXPL ROBOTICS ENG  

            (Inter) 

2300150 NATURAL SCIENCE 

2300152 SCI TODAY 

2300200 SCI TECH SOC 

2301170 COMP PROG 

2302190 CHEM MOD LIFE  

           (Inter) 

2303150 BIRDWATCH CONSERV 

2303165 MAN & ENVIRONMENT  

            (Inter) 

2304274 PHYS BIO SYS  

2305103 PL BETTER LIFE 

2305107 PLANT WORLD 

2305108 BIOTECH DAILY LIFE  

            (Inter) 

2305109 PL GROW TECH 

2305120 THAI NAT REFOR 

2305151 ORGANIC GARDENING  

            (Inter) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
3600202 NUTRITION 

3600205 FAM HLTH CARE 

3600206 COM HLTH DEV 

3600207 HLTH LIVING 

3600208 TOB ALC HLTH 

3600209 EMER DISAS CARE 

3640203 MTRNL CHILD HEALTH 

3700104 INI HC NEW GEN (Inter) 

3700105 FOOD SCI ART 

3700107 SEXUAL DEVELOPMENT  

           (Inter) 

3700108 HLTH PREV INFC DIS 

3700109 IMMUNTY OF LIFE 

3700110 GOOD HEALTH 

3700113 BLOOD ESS LIFE 

3700114 INTRO ENVI TOX 

3705102 RADIA DAILY LIFE 

3705103 PREP DIAG RAD PROC  

3741101 COMP HLTH SCI 

3741102 LIVE SMART HLTHY 

3741207 MOD TECH 

3742100 PHY THR DAILY LIFE 

3742102 EXERCISE THERAPY  

3742106 BLC BODY MIND QOL 

3743422 WEIGHT CONTROL 

3900200 EX/PS HLTH (Inter) 

3900202 Functional Exercise  

4000205 ORG AGR  

4000210 QUAN ANAL AGRI BUS 

2140145 Home improvement 

2313210 Visual Media Tech 

2101256 Civil Engineering Profession 

2102209 Electrical Engineering Essentials 

3700210 Modern Technology for Health 

3741208 Life and Learning Skills 

3741329 Patient Safety  

3741426 Start-up Business in  

            Medical Technology  
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หัวขอทางวิศวกรรมที่ เกี่ยวของกับชีวิต 

ประจำวัน ไดแก พลังงาน ทรัพยากร 

สิ่ งแวดลอม การผลิต กระบวนการ 

อุตสาหกรรม วัสดุ ยานยนต โครงสราง

พื้นฐาน ระบบสารสนเทศ และวิศวกรรม

ชีวภาพ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรม ไดแก 

การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความ

รับผิดชอบตอสังคม ทรัพยสินทางปญญา  

การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร และเทคโนโลยี 

สีเขียว 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201152 
PROD PROMOTION SCI 

วิทยาศาสตรเพิ่มผลผลิต แผนที่และการประยุกตใช  (Inter)   

หนวยกิต: 3(3-0-6) 0201287 
MAP APPLN 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2100111 
EXPL ENG WORLD 

ทองโลกวิศวกรรมทักษะ 

2100311 
ENG ESSENTIALS 
แกนวิศวกรรม 

การศึกษาวิชาการเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยความรู

ทางวิทยาศาสตรหลายสาขาและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม โดยเนนใหเห็นความสัมพันธระหวาง

ปญหาในการเพิ่มผลผลิต และบทบาทของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแก ไข รวมทั้ง

ผลการกระทบตอสิ่งแวดลอม ตอเศรษฐกิจ และ

ตอโครงสรางทางสังคม 
แผนที่ ประเภทของแผนที่ ตำแหนง การหา

ตำแหนง โลกและสัณฐานของโลก การวาดแผนที่

และการสรางแผนที่ ในรูปแบบตางๆ การประยุกต

ใชงานแผนที่ เพื่ อวัตถุประสงคต างๆ และ ใน

สถานการณตางๆ 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

พัฒนาการของแนวคิด วิธีวิทยาและกระบวนการ

ทางงานชางโยธาตั้งแตสมัยโบราณ ความสัมพันธ

ระหวางวิศวกรรมโยธากับวิชาชีพสาขาอื่นและ

สังคม บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรม

โยธาตออารยธรรมของโลก แนวคิดการออกแบบ

ทางวศิวกรรมและงานกอสรางพืน้ฐาน จรรยาบรรณ 

ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมดาน

เทค โน โลยีสารสน เทศแล ะการ

สื่อสาร (ไอซีที) และโทรคมนาคม 

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม กฎหมาย 

ที่ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี 

องคประกอบของโรงงานผลิตสารเคมี บทบาท

และหนาที่ของวิศวกรเคมี 

สภาพแวดลอมของเมอืงโดยทัว่ไป ปญหามลภาวะที่

เกิดขึ้นในเมือง แหลงกำเนิดของมลพิษตางๆ 

ปญหาสภาพแวดลอมของเมอืงถกูทำลาย แนวทาง

การแก ไขปญหาของเมืองในเชิงวิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะการใชวธิกีารทางวศิวกรรม การจดัการ

ปญหามลพษิตางๆ โดยเฉพาะการควบคมุ และการ

กำจัดมลพิษ แนวทางในการพัฒนาเมืองใหนาอยู

อาศัย กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับอาคารใน

เมือง การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะเปน 

ผูอาศยัอยูในเมอืง  

และกรณศีกึษา 

หนวยกิต 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2101251 
CE PROF CONDUCT 

2105261 
CHEM PROD IND 

2107219 
URBAN ENVIRONMENTS 

การประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 

อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี 

สิ่งแวดลอมเมือง 

แผนที่และการประยุกตใช  (Inter)   

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2102041 
ICT TELECOM MGT 

แนวโนมเทคโนโลยีไอซีที และโทรคมนาคม เทคโนโลยีชนิด

ตางๆ ผลกระทบของไอซีทีและโทรคมนาคมตอธุรกิจและ

สังคม ธุรกิจไอซีทีและโทรคมนาคม การจัดการไอซีทีและ

โทรคมนาคม การจัดการโครงการไอซีทีและโทรคมนาคม 

เครื่องมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ 

ไอซีทีและโทรคมนาคมเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผน

เชิงกลยุทธ เศรษฐศาสตร ไอซีทีและโทรคมนาคม  

กฎระเบียบและการจัดการการเงินของโครงการ 

นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ กรณีศึกษาของ

ภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ 
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กระบวนการเรียนรูสภาพแวดลอมโดยทั่วไปใน 

ชีวิตประจำวัน การใชกรณีศึกษาและความรูทาง

สังคมซึ่งเปนแหลงขอมูลหลักในการวิเคราะหความ

สำคัญของสภาพแวดลอมโดยทั่วไปในชีวิต ระบบ

นิ เวศเชิงบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่ เกี่ยวของ การนำผลลัพธที่ ได ไป

ผสมผสานกับความรู ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อ

สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของ

สภาพแวดลอม ตลอดจน 

แนวทางการมีสวนรวมใน 

การจัดการเพื่อสิ่งแวดลอม 

ที่ดีขึ้น 

ค ว ามรู เ บื้ อ ง ต น แ ล ะ 

มุ มมองที่ ส ำคัญด าน

สิ่ ง แวดล อมของ โลก 

นิยามของการคิดเชิงนวัตกรรม ประเภทของ

นวัตกรรม นวัตกรรมตนแบบ กระบวนการ

ของการคิดเชิงนวัตกรรม ความผิดพลาด

เชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2107220 
ENV DAILY LIFE 
สิ่งแวดลอมกับชีวิตประจำวัน  (Inter)  สิ่งแวดลอมศึกษา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2107221 
ENV STUD 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2110191 
INNOV THINK 

การคิดเชิงนวัตกรรม 

2110221 
COMP ENG ESS 
แกนวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

เนนกรณีศึกษา มลภาวะนิเวศ วัฏจักร

ทางธรณีชีว เคมี ประชากรศึกษา 

พลังงาน พื้นที่ชุมน้ำ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะ

ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง การกำจัดของเสีย

ของแข็ง ของเสียอันตราย การออกแบบระบบ

บำบัดน้ำเสีย ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวรและซอฟตแวร 

วงจรตรรกะและหนวยประมวลผล อัลกอริทึม 

และโปรแกรม ฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร

และอิน เทอร เน็ต ปญญาประดิษฐและหุนยนต  

ระบบฝงตัว ศูนยขอมูล การรักษาความปลอดภัย 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ชนิด สมบัติ และแหลงกำเนิดของรังสี อันตรกิริยา

ของรังสีกับสสาร กฎการสลายตัวทางกัมมันตรังสี 

ประวัติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  

ไอโซโทปรังสีในสิ่งแวดลอมและในรางกายมนุษย  

ผลทางชีววิทยาและทางกายภาพของรังสี หลักการ

ของความปลอดภัยทางรังสี การใชเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียร อาวุธนิวเคลียร 

หลักการเบื้องตนของ 

การจัดการกาก 

กัมมันตรังสี 

สมบัติเบื้องตนของรังสี ผลของรังสีตอวัสดุ 

เครื่องมือและอุปกรณที่ ใช ในการฉายรังสีแกมมา 

และลำอิ เล็กตรอน การปรับปรุงสมบัติของ 

พอลิเมอร การเปลี่ยนสีอัญมณีและแกว การทำให

สารที่นำไปเคลือบหรือพิมพเกาะติดผิววัสดุดวย

รังสี สายไฟฟาทนความรอน พลาสติกจำรูปได 

การยอยสลายพอลิเมอร วัสดุคอมโพสิตที่ทำจาก

ไมและพลาสติก 

ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ บริบทและบทบาทของทรัพยากร

น้ำตอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน วัฎจักรน้ำ น้ำผิวดิน น้ำจาก

ฟา น้ำหลาก น้ำทา การกัดเซาะพังทลาย คุณภาพน้ำ การรุกล้ำ

ของน้ำเค็ม น้ำใตดิน การเก็บกักน้ำใตดิน การนำน้ำใตดินมาใช 

การทรุดตัวของแผนดิน คุณภาพน้ำใตดิน การปนเปอนของ

น้ำใตดิน การแก ไขปญหาการปนเปอน น้ำประปา กระบวนการ

ผลิตน้ำประปา ระบบกระจายน้ำ ระบบประปาหมูบาน น้ำเสีย  

พารามิเตอรน้ำเสีย เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย สภาพและ

ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสังคมและทางเลือกในการแก ไข 

น้ำทวม น้ำแลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหาการ

จัดการน้ำขามพรมแดน วิธีการบรรเทาปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 

การใชมาตรการที่เปนโครงสรางเขื่อน/อางเก็บน้ำ การเก็บน้ำฝน/

การทำฝน ระบบระบายนำ้ การนำนำ้กลบัมาใช ใหม การใชมาตรการ 

ที่ ไม ใชโครงสราง การพยากรณและระบบเตือนภัย การใชน้ำ 

รวมกัน กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ    

เทคโนโยลียานยนตขั้นพื้นฐาน โครงสราง 

ของรถยนต หัวขอคัดสรรดานเทคโนโลยี 

ยานยนต การบำรงุรกัษาขัน้พืน้ฐาน โครงสราง

อตุสาหกรรมยานยนต ในประเทศไทย ศกัยภาพ

และความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต

ไทย ระบบขนสงมวลชน 

OK

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2111201 
GEN RAD NUCLEAR 

2112210 
WATER/SOC 

2142109 
AUTO STUDIES 

ความรูทั่วไปทางดานรังสีและ 

พลังงานนิวเคลียร 

น้ำกับสังคม 

ยานยนตศึกษา (Inter) 

การปรับปรุงสมบัติของวัสดุโดยใชรังสี 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2111330 
MOD MAP PROT RAD 
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พื้นฐานหุนยนต ในรูปแบบตางๆ และการใชงาน

หุนยนต ในรูปแบบตางๆ การสรางหุนยนต

เบื้องตน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

เบื้องตน 

หัวขอทางวิศวกรรมหุนยนตที่เกี่ยวของกับชีวิต

ประจำวนั ไดแก พลงังาน ทรพัยากร สิง่แวดลอม 

การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วัสดุ 

ยานยนต โครงสรางพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ 

และวิศวกรรมชีวภาพ  

ธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร กำเนิดและ

วิวัฒนาการของธรรมชาติ ปรากฏการณ

ธรรมชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

ธรรมชาติ ธรรมชาติในอนาคต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2147102 
INTRO ROBOTICS 
ปริทัศนวิศวกรรมหุนยนต (Inter)  

(กลุมพิเศษ) 

ทองวิศวกรรมหุนยนต (Inter) (กลุมพิเศษ) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2147111 
EXPL ROBOTICS ENG 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2300150 
NATURAL SCIENCE 

ธรรมชาติวิทยา 

2300152 
SCI TODAY 
วิทยาศาสตรวันนี้ 

พื้นฐานวิทยาศาสตร ในชีวิตประจำวัน และการนำ

ความรูทางวิทยาศาสตร ไปประยุกต ใช ในนวัตกรรม

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชน อาหาร การเกษตร 

การแพทย ยารักษาโรค และนิติเวช รวมทั้งบทบาท

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการปรับปรุง 

หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย รวมไปถึง 

ผลกระทบที่พึงประสงค และ ไมพึงประสงคตอ

สิ่งแวดลอม 

 

 

138 139

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2300150 
NATURAL SCIENCE 

2147111 
EXPL ROBOTICS ENG 

ธรรมชาติวิทยา ทองวิศวกรรมหุนยนต (inter) (กลุมพิเศษ) 

เนื้อหารายวิชา 

เนื้อหารายวิชา 

หัวขอทางวิศวกรรมหุนยนตที่ เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน ไดแก 

พลังงาน ทรัพยากร สิ่ งแวดลอม การผลิต กระบวนการ 

อุตสาหกรรม วัสดุ ยานยนต โครงสรางพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ 

และวิศวกรรมชีวภาพ  

ธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ 

ปรากฏการณธรรมชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับธรรมชาติ 

ธรรมชาติในอนาคต 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอดีตสูปจจุบัน ขอดี

และขอเสียของเทคโนโลยี ปจจัยการนำเทคโนโลยี 

มาใช ในทางที่ผิด เทคโนโลยี ใหมที่มีประโยชนตอ

สังคม เทคโนโลยีที่มีประโยชน ในอนาคต ขอเสนอ

ในการใชวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เพื่อ เพิ่ม

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน   

แนวคิ ด เ บื้ อ งต นของร ะบบคอมพิ ว เตอร 

แนวคิดเบื้องตนของโปรแกรม จรรยาบรรณ

และความปลอดภัยทางดานคอมพิว เตอร  

การประยุกต 

บทบาทแล ะหน าที่ ขององคปร ะกอบทาง เคมี ใน

ผลิตภัณฑซึ่ง ใชประจำวันในชีวิตสมัยใหม ไดแก 

เครื่องสำอางและน้ำหอม องคประกอบพื้นฐานของ

เครื่องสำอาง เครื่องสำอางกับคอสเมซูทิคัล สาร

กรองรังสียูวี ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา ผลิตภัณฑ

บำรุงเสนผม การทดสอบผลิตภัณฑและผลเสียของ

ผลติภณัฑ ผลติภณัฑธรรมชาตสิำหรบัผลติภณัฑบำรุง

ผิวและเสนผม อโรมาเทอราปและสปา ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับน้ำหอมและกลิ่นหอม การแบงประเภทน้ำหอม

และสารเคมีในน้ำหอม แหลงสารใหกลิ่น องคประกอบ

ของน้ำหอม น้ำหอมกับประเด็นดานสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 

ลักษณะเฉพาะของนก ถิ่นที่อยูอาศัย การ

จำแนกชนิด การติดตอสื่อสาร การสืบพันธุ 

การสรางรัง การอพยพ สถานภาพประชากร 

การถูกคุกคาม และการอนุรักษนก 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2300200 
SCI TECH SOC 

2302190 
CHEM MOD LIFE 

2303150 
BIRDWATCH CONSERV 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสังคม 

เคมีสำหรับชีวิตสมัยใหม (Inter) 

การดูนกและการอนุรักษ 

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2301170 
COMP PROG 
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กำเนิดมนุษยและวิวัฒนาการของมนุษย สภาวะ

แวดลอมทางธรรมชาติ แล ะความสมดุล ใน

ธรรมชาติ สภาพแวดลอมของมนุษย สังคมและ

การเพิ่มประชากร ผลกระทบของมนุษยตอ

สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ แนวทางในการ

แก ไขปญหา เชน การจัดการสิ่งแวดลอมและ

การอนุรักษ 

พืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิ แหลงอาหารและสิ่ง

จำเปนตอการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ การใชพืช

และพื้นที่สีเขียวเพื่อสรางเสริมสุขภาพกายและ

จติใจ บทบาทของพชืในการปรับปรงุสภาพแวดลอม 

ของที่อยูอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตางๆ และ

วิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา

แบบยั่งยืน การจัดการพืชในระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีการศึกษา 

นอกสถานที่ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2303165 
MAN & ENVIRONMENT 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม  (Inter)  ฟสิกสของระบบชีวภาพ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2304274 
PHYS BIO SYS 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2305103 
PL BETTER LIFE 

พืชเพื่อการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

2305107 
PLANT WORLD 
โลกของพืช 

สมดุลและโครงสรางของรางกาย ฟสิกสของการ

เคลื่อนที่ ในสิ่งมีชีวิต ความรอนและการถายโอน

ความรอนในสิ่งมีชีวิต ไฟฟาและสัญญาณประสาท 

การแพรและออสโมซิส ฟสิกสของของไหลและ

ระบบไหลเวียนโลหิต เสียงและการไดยิน แสงและ

การเห็น อะตอม กัมมันตภาพรังสีและอันตราย

จากสารกัมมันตรังสี ฟสิกสกับสิ่ งแวดลอม 

เทคโนโลยียุคใหมและ 

หัวขอนาสนใจใน 

ฟสิกสชีวภาพ 

เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการ 

ของชีวิตและธรรมชาติ 

จนกระทั่งเกิดเปนโลกสีเขียว 

ขึ้น และไดรับรูถึงความสัมพันธของพืชที่มีตอ

ธรรมชาติและมนุษย รวมไปถึงการอยูรวมกันของ

อาณาจักรพืช วาประกอบดวยอะไรบาง ในแตละ

สังคมพืชมีการตอบสนองพึ่งพาสิ่งแวดลอมกัน

อยางไรบาง รวมทั้งการคํ้าจุนชีวิตตางๆ บนพื้นโลก

ให ไดคงอยูอยางปกติสุขสืบไป ใหนิสิตมีโอกาส

ศึกษาภาคสนาม 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร เซลลพื้นฐานของชีวิต การ

ผลิตสิ่ งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยี

ชีวภาพในงานพฤกษศาสตร การขยายพันธุสัตว 

การแพทยอุตสาหกรรมอาหาร และนิเวศวิทยา 

ความปลอดภัยของผูบริโภค และจริยธรรมในการ

ใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

เมล็ด โครงสรางของเมล็ด การงอกของเมล็ด 

การขยายพันธุพืช แนวคิดและวิธีการปลูกพืชใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต การปลูกพืชสวนครัว 

การปลูกพืชเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม การปลูก

พืชไมใชดิน การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง การ

ศึกษานอกสถานที่ 

 

บทนำระบบนิเวศและชนิดของปาไม ปาไม ในประเทศ

ไทย ไมพื้นถิ่นและพืชตางถิ่นในประเทศไทย การปลูก

ปาดวยไมพื้นถิ่นและแนวโนมในอนาคต โครงสราง 

องคประกอบและการเจริญของเมล็ด การพักตัว

ของเมล็ด การงอกของเมล็ด จุลินทรียเพื่อการ

เจริญเติบโตของพืช ไมคอร ไรซาและการประยุกต

เพื่อการปลูกปา กฎหมายปาไม 

ของไทย กรณีศึกษาการนำเสนอ 

ผลงาน การศึกษาภาคสนาม 

มุมมองในแงประวัติศาสตร 

หลักการการทำสวนแบบ

อินทรีย การเติบโตของพืช

และปจจยัทีม่ผีลตอการเตบิโต 

ธาตุอาหารของพืช ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับ

จุลินทรีย บทบาทของอินทรียสาร การจัดการ

อินทรียสารในดิน ปุยอินทรีย การจัดการโรค

พืชในการทำสวนแบบอินทรีย การเปรียบเทียบ

ระหวางการทำสวนแบบอินทรียกับแบบเคมี 

การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว การใหการรบัรอง

และการตลาดของผลผลิตอินทรีย กรณีศึกษา

คัดเฉพาะ ผลดีของการทำสวนแบบอินทรีย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2305108 
BIOTECH DAILY LIFE 

2305120 
THAI NAT REFOR 

2305151 
ORGANIC GARDENING 

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน 

การปลูกปาพื้นถิ่นของไทย 

การทำสวนแบบอินทรีย  (Inter)  

เทคโนโลยีการปลูกพืช 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2305109 
PL GROW TECH 
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ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร ความบกพรอง

ทางพันธุกรรมในมนุษย โครงการศึกษาพันธุกรรม

ในมนุษย ยีนบำบัด พันธุศาสตรกับนิติวิทยาศาสตร 

การพัฒนาพันธุพืชและสัตว พันธุวิศวกรรม 

และสิ่ งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การแปรผัน 

ทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ พันธุศาสตร ใน

อุตสาหกรรม จริยธรรม 

ทางดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ 

พันธุศาสตร 

พลวัตวิทยา ระบบและการจัดการระบบ เทคโนโลยี

การจัดการที่ เนนหนักตอการนำไปประยุกต ใน

อุตสาหกรรมการผลิต สัมพันธภาพของบุคลากร

ในสายการผลิตตอองคประกอบและการตัดสินใจ

ในการจัดการ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับงาน

วิจัยและพัฒนา การประกันคุณภาพ กฎหมายที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

วงจรหินและอัญมณี โครงสรางผลึก สมบัติ

ทางกายภาพและทางแสงของอัญมณี การ

จำแนกอัญมณีตามองคประกอบทางเคมี 

อญัมณปีระกบและเลยีนแบบ อญัมณสีงัเคราะห 

การเพิ่มคุณภาพอัญมณี 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2305161 
GENETICS FOR LIFE 
พันธุศาสตรเพื่อชีวิต เทคโนโลยีการจัดการระบบ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2306416 
MGT SYS TECH 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2307205 
INTRO GEM SCI 

วิทยาการอัญมณีเบื้องตน 

2307206 
EARTH SCIENCES 
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 

แนวคิดดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก ความเปนมา

ของโลกและระบบสุริยจักรวาล ความสัมพันธของ

ธรณีภาคกับอุทกภาค บรรยากาศและชีวภาคของ

โลก สวนประกอบของโลก หิน แร และดิน ธรณี 

แปรสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

กระบวนการทางธรณีวิทยาผิวโลก บรรยากาศของ

โลก ปรากฏการณและภัยธรรมชาติ กาลเวลาทาง

ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดลอม 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

การสำรวจและแปลความหมายพื้นผิวของโลก ไดแก 

ธรณแีปรสณัฐาน ธรณวีทิยาโครงสรางแผนดนิไหว

และรอยเลื่อนแมกมาและภูเขาไฟ การผุพังอยูกับที่

และการยายมวล กระบวนการทางน้ำ ชายฝงและ

มหาสมุทร ทะเลทรายและธารน้ำแข็ง การตกกระทบ

ของอุกกาบาต แหลงโบราณคดี การใชประโยชน 

การจัดการเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลจิสติกส

และหวงโซอุปทาน การจัดการความสัมพันธกับ

ลูกคา การพยากรณความตองการ การจัดการ

ระดับสินคาคงคลัง การจัดการการคลังสินคา 

การจัดซื้อจัดหา การวางแผน ระบบการขนสง 

นวัตกรรมและเครื่องมือดานโลจิสติกสสมัยใหม 

โดยเนนประสบการณจาก 

วิทยากร และการวิเคราะห 

สภาพจริงจากการศึกษา 

ดูงาน รวมทั้งการประยุกต 

ในการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส 

ววิฒันาการทางความคดิของมนษุยจากสมยัดกึดำบรรพ

มาสูยุควิทยาศาสตร ในปจจุบัน วิธีการเสาะแสวงหา

ความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร การคนควาและ 

แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร พฤติกรรมและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร ในยุคตางๆ ความกาวหนาของการ

คนควาทางวิทยาศาสตรสาขาตางๆ ที่ผานมาจนถึง

ปจจุบัน การอภิปรายเกี่ยวกับคุณคา 

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหา 

ที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีอยางไมถูกตอง  

จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร 

วิวัฒนาการแรกเริ่ม ตั้งแตกอนมีสิ่งมีชีวิตจนถึง

เกิดเปนสิ่งมีชีวิต ปญหาสำคัญที่สิ่งที่มีชีวิต

เผชิญ ตั้งแตไวรัสจนถึงมนุษย เอกภาพของโลก

เชิงชีวภาพ สภาพของโลกปจจุบัน ประชากรกับ

แหลงอาหาร นํ้า แรธาตุ และพลังงาน มลพิษ

ทางบวกและทางลบ ทางอยูรอดรวมทั้งอนาคต

ของมนุษย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2307230 
EARTH SURFACE 

2308303 
HISTORY OF SCI 

2308354 
STRATEGY OF LIFE 

พื้นผิวโลก 

ประวัติวิทยาศาสตร  (Inter)  

ลำดับขั้นตอนของชีวิต (Inter)  

เทคโนโลยีการปลูกพืช 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2308200 
SCI LOGIST SYS 
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กำเนิดของทะเล มหาสมุทร ลักษณะของชายฝง

ทะเลและพื้นทองทะเล องคประกอบทางเคมีและ

ฟสิกสของนํ้าทะเล กระบวนการทางสมุทรศาสตร

ฟสิกส เชน คลื่น นํ้าขึ้นนํ้าลง นิเวศวิทยาชายฝง 

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มลภาวะทาง

ทะเล การจัดการทรัพยากรในทะเล 
 

ผลิตภัณฑอุป โภคบริ โภคในชีวิตประจำวัน 

เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตภัณฑฉลากเขียว 

วิทยาศาสตรกับผลิตภัณฑการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑดูแล

สุขภาพ ผลิตภัณฑทำความสะอาดบาน ลักษณะ 

สินคาหมดอายุ และโทษภัยของสินคาหมดอายุ  

โครงสราง สวนประกอบ เทคโนโลยีการผลิต  

ขอจำกัดและประสิทธิภาพของวัสดุที่มีการประดิษฐ

คิดคนขึ้นใหม ทฤษฎีและแนวคิดของเทคโนโลยี 

ใหมทางวัสดุศาสตรดานสิ่งแวดลอม การแพทย 

ความมั่นคงของประเทศ และคุณภาพชีวิต 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 2309201 
GEN OCEANOLOGY 
สมุทรศาสตรทั่วไป สุขภาพและความงาม 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2310201 
HEALTH/BEAUTY 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2310202 
SMT BUY CONS PROD 

ฉลาดซื้อสินคาอุปโภคบริโภค  

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพื่อสุขภาพที่ดีและความงามบนพื้นฐานของ

วิทยาศาสตร โดยรวมถึงโภชนาการเพื่อสุขภาพ

และความงาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

การมีสมาธิและจิตแจมใส การชะลอวัยผลิตภัณฑ

และการเสริมความงาม โดยมุงเนนกลไกในการ

ทำงานและหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนสำคัญ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2311132 
NEW TECH MAT SCI 
เทคโนโลยีใหมดานวัสดุศาสตร 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โลกจุลินทรีย ลักษณะและความสำคัญของจุลินทรีย 

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย จุลินทรียที่อาศัยอยูกับ 

เรา บทบาทของจุลินทรีย ในอาหาร อุตสาหกรรม 

การเกษตร และสิ่งแวดลอม จุลินทรีย ในพลังงาน

ทางเลือก จุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรีย 

ในภาพยนตรและการโฆษณา   ประเภทของกลองดิจิทัล องคประกอบพื้นฐาน

ของกลองดิจิทัล ขนาดของภาพและประเภทของ

ไฟลภาพ การปรับตั้งคาในการถายภาพ การ

ควบคุมการเปดรับแสง การจัดองคประกอบ 

เทคนิคการถายภาพแบบตางๆ การตกแตงภาพ 

เทคนิคการนำเสนอภาพ 

แหลงกำเนิดแสง อุณหภูมิสี พื้นฐานการมองเห็นสี 

กลองถายภาพและเทคนิคการใช ประเภทของกลอง

ถายภาพ เลนส และอุปกรณเสริม ทฤษฎีการเกิด

ภาพ วัสดุไวแสง กระบวนการสรางภาพ ลักษณะ

เฉพาะและการวัดความไวของวัสดุไวแสง การอัด

ขยายภาพ เทคนิคการถายภาพ 

เรื่องทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ ประวัติเทคโนโลยี

การพมิพ กระบวนการผลติสือ่สิง่พมิพ เทคโนโลยี

การพิมพพื้นนูน การพิมพลิโทกราฟ การพิมพ

กราวัวรและการพิมพสกรีน การประยุกต

เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพลูกผสม 

เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล วัสดุพิมพ แนวโนม

เทคโนโลยีการพิมพ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2312100 
MICROB FRIEND FOE 
จุลินทรีย: มิตรและศัตรู    

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2313221 
PHOTO SCI 

2313226 
PRINS MEDIA TECH 

วิทยาศาสตรการถายภาพ 

เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ 

การถายภาพดิจิทัล (Inter)  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2313213 
DIGITAL PHOT 
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การศึกษาความรูเบื้องตนดานอาหาร คุณสมบัติ

และสวนประกอบของอาหาร การนำเทคโนโลยี 

มาใช ในการถนอมอาหาร กระบวนการถนอม 

อาหารทางอุตสาหกรรมตอการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติและคุณคาอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ รูปแบบ 

และหนาที่ของบรรจุภัณฑ กระบวนการบรรจุของ

ผลิตภัณฑชนิดตางๆ ผลกระทบของบรรจุภัณฑ

ตอสิ่งแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับยา วิธีการบริหาร 

ยา รูปแบบของยา อาการไมพึงประสงค 

จากยาที่ ใช ในชีวิตประจำวัน การประเมิน

ความนาเชื่อถือของสารสนเทศดานยา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2314255 
ELEMENT FOOD TECH 
หลักการเบื้องตนของเทคโนโลยี 

ทางอาหาร (Inter)  

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2314257 
INTRO PACK TECH 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3010101 
DRUG DAILY LIFE 

ยากับชีวิตประจำวัน  (Inter)  

 

3107302 
BIOSTAT STICS 
ชีวสถิติ (กลุมพิเศษ)  

ขอบเขตและประโยชนของสถิติทางดานสัตว-

แพทยศาสตร สถิติ เชิงพรรณนา ขอมูลสถิติ

ชีวภาพ การสุมตัวอยางการทดสอบสมมติฐาน

เบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน 

สหสัมพันธ และความถดถอย 

 

 

172 173

หนวยกิต: 2(2-0-4) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3102114 
ANL BEHAVIOR 

3107302 
BIOSTAT STICS 

พฤติกรรมสัตว  ชีวสถิติ (กลุมพิเศษ)  

เนื้อหารายวิชา 

พฤติกรรมที่นาสนใจของสัตว และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมนั้น ๆ 

 

เนื้อหารายวิชา 

ขอบเขตและประโยชนของสถิติทางดานสัตวแพทยศาสตร สถิติเชิง

พรรณนา ขอมูลสถิติชีวภาพ การสุมตัวอยางการทดสอบสมมติฐาน

เบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน สหสัมพันธ และความ

ถดถอย 



91

  

 

 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

การใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

ชีวิตประจำวัน การทำรายงานและการนำเสนอ 

การรวบรวม จัดเก็บและสืบคนขอมูล เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

การพัฒนาการ ลักษณะทางกายวิภาค สวนประกอบ

ทางชีวเคมี และหนาที่ของเหงือก ฟนและสิ่งแวดลอม

ในชองปาก กระบวนการการเกิดโรคฟนผุและโรค 

ปริทันต ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิด

โรค ฟลูออไรดกับการปองกันฟนผุ วิธีการแปรงฟน 

ที่เหมาะสม การเลือกใชผลิตภัณฑสำหรับปองกันโรค

ในชองปากและผลิตภัณฑฟอกสีฟนที่มีจำหนายใน

ทองตลาด งานบริการทางทันตกรรม  

การดูแลรักษาฟนในเด็ก วัยรุนและ 

ผูสูงอายุ และทางเลือกของการ 

ใสฟนปลอม 

พฤติกรรมที่นาสนใจของสัตว และปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมนั้นๆ 

 

ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา 

ขอมูลสถิติชีวภาพ การสุมตัวอยาง การทดสอบ

สมมติฐานเบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวน

เบื้องตน สหสัมพันธ และความถดถอย 

 

หนวยกิต: 1(0-3-0) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3141105 
COMP APP PROF 

3200106 
FUND ORAL BIO ORAL 3141213 

BIOSTATISTICS 

การประยุกตคอมพิวเตอรในวิชาชีพ 

ชีววิทยาชองปากพื้นฐานเพื่อสุขภาพ 

ในชองปากที่ดี ชีวสถิติ 

พฤติกรรมสัตว 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 3102114 
ANL BEHAVIOR 
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โภชนาการ แหลงทีม่าและเมทาบอลซิมึของแคลเซยีม 

บทบาทของแคลเซียมตอการทำงานของอวัยวะ

ตางๆ ความสำคัญของแคลเซียมตอการทำงาน

ของอวัยวะตางๆ ความสำคัญของแคลเซียมใน 

วัยทารก วัยรุน วัยชรา ภาวะตั้งครรภและภาวะให

นมบุตร กลไกที่รางกายควบคุมสมดุลแคลเซียม

เพื่อปองกันการเกิดโรค ความผิดปกติของระดับ

แคลเซียมในเลือด การชวยลด 

ปจจัยเสี่ยงในการเกิด 

โรคมะเร็งของแคลเซียม 

และสมุนไพรในสมุนไพร   

ภาพรวมโดยสงัเขปของระบบบรกิารสาธารณสขุ

และลักษณะการใชยา รวมทั้งพฤติกรรมการใช

ยาของสังคมไทย สิทธิของผูบริโภคที่เกี่ยวกับ

ยา แนวความคิดเกี่ยวกับยาและหลักการทั่วไป

ในการใชยา การดูแลรักษาตนเองเบื้องตนเพื่อ

ปองกัน และเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย หลักการใช

ยาประเภทตางๆ ในชีวิตประจำวัน การใชยาใน

ทางที่ผิดและอันตรายจากการใชยา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3200109 
CAL CIUM HLTH 
แคลเซียมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางในชีวิตในประจำวัน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3301102 
COSMETICS DLY LIFE 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3304102 
DRUG EDUCATION 

ความรูเรื่องยา (Inter)  

3306101 
USEFUL PLANTS 
พืชมีประโยชน 

ประเภทของเครื่องสำอาง กายวิภาคและการ

ดูแลผิวหนังและผม ขอควรระวังในการใช

เครื่องสำอาง เทคนิคการเลือกใชเครื่องสำอาง

ในชีวิตประจำวัน 

พืชที่มีความสัมพันธตอชีวิตประจำวันและเปนปจจัย

ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย โดยเนนพืชที่ 

ใชเปนยา อาหาร เครื่องสำอาง พืชที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ ไมประดับ รวมทั้งพืชพิษและพืชที่ทำให

ประสาทหลอน 

  

 

 178 179

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3304102 
DRUG EDUCATION 

3301102 
COSMETICS DLY LIFE 

ความรูเรื่องยา  (Inter)  เครื่องสำอางในชีวิตในประจำวัน 

เนื้อหารายวิชา 

ภาพรวมโดยสังเขปของระบบบริการสาธารณสุขและลักษณะการใชยา 

รวมทั้งพฤติกรรมการใชยาของสังคมไทย สิทธิของผูบริโภคที่เกี่ยวกับยา 

แนวความคิดเกี่ยวกับยาและหลักการทั่วไปในการใชยา การดูแลรักษา

ตนเองเบื้องตนเพื่อปองกัน และเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย หลักการใชยาประเภท

ตางๆ ในชีวิตประจำวัน การใชยาในทางที่ผิดและอันตรายจากการใชยา 

ประเภทของเครื่องสำอาง กายวิภาคและการ

ดูแลผิวหนังและผม ขอควรระวัง ในการใช

เครื่องสำอาง เทคนิคการเลือกใชเครื่องสำอาง

ในชีวิตประจำวัน 

เนื้อหารายวิชา 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม โดยใชความรูแพทย

แผนไทยและอายรุเวท ความรูพืน้ฐานของสคุนธบำบดั 

การประยกุตใชนำ้มนัระเหย แหลงทีม่า วธิกีารเตรยีม

น้ำมันระเหย การนำสุคนธบำบัดไปใชเพื่อสุขภาพ

และความงาม รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

ประ เภทของจุลินทรีย จุลินทรียกับสุขภาพ  

การควบคุมจุลินทรียกอโรค บทบาทและการ

ประยุกต ใชภูมิคุมกันและจุลินทรียที่ ใชประโยชน 

ในอุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดลอม 

สุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ผลของจุลชีววิทยา

สิ่งแวดลอมตอสุขอนามัย การควบคุมมลพิษเพื่อ

สุขอนามัยและสุขภาพที่ดี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการของชีวิต 

และระบบที่สำคัญของรางกายมนุษย การ 

ปรับตัวของรางกายเมื่อมีความเครียด และเมื่อ

สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาสุขภาพของ

รางกาย ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบ

บอยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบ

ในรางกาย วิธีดูแลสุขภาพของตนเอง ขอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทั่วไป และ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3307101 
BASIC AROMATHERAPY 

3308101 
HYG ENV MICROBIO 

3309101 
LIFE/HEALTH 

ความรูพื้นฐานและการประยุกต 

ใชสุคนธบำบัด 

สุขอนามัยกับจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

ชีวิตและสุขภาพ 

จุลินทรียกับชีวิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3308100 
MICRO ORGAN/LIFE 
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ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับหนาที่การ

ทำงานของรางกาย ตลอดจนความผิดปกติ 

บางอยางทีเ่กดิขึน้ พฒันาการและการเปลีย่นแปลง

ของรางกายในวัยเด็ก วัยเจริญพันธุ และวัยชรา 

การดูแลตนเองในวัยตางๆ การออกกำลังกาย 

การเคลื่อนไหวและการจัดอิริยาบถตางๆ ที่ถูกตอง

เหมาะสม 

ความสำคัญของอาหารที่มีตอมนุษย อิทธิพล

ของสารอาหารตอสุขภาพอนามัย การ

ประเมินภาวะโภชนาการ ปญหาโภชนาการ 

และความรูเกี่ยวกับโภชนาการในการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3309102 
OUR BODY 
รางกายของเรา มนุษยกับสารพิษ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3310101 
MAN & TOXIC SUBS 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3600202 
NUTRITION 

โภชนาการ 

3600205 
FAM HLTH CARE 
การดูแลสุขภาพครอบครัว 

ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับหลักเบื้องตนของการเกิด

สารพิษ พิษจากสารเคมี ยา สารปนเปอนและ

ปรุงแตงในอาหาร เครื่องสำอาง และพืชพิษ สาร

กัมมันตรังสีที่พบทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง

การพยาบาลเบื้องตน กฎหมายที่เกี่ยวของ การ

ปองกันและการเลือกใชสารอุปโภคอยางปลอดภัย 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ พัฒนาการของ

ครอบครัว ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพของบุคคล 

และความตองการดานสุขภาพของบุคคลตามวัย 

และ/หรือ ระยะพัฒนาการของครอบครัว บทบาท

ของบุคคลและครอบครัว ในดานสุขภาพ การ

สงเสริมสุขภาพและการบริการดานสุขภาพ เพื่อ

การดูแลสุขภาพเบื้องตนของบุคคลทั้งในภาวะปกติ 

ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวย  

และภาวะเจ็บปวย 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ภาวะสุขภาพของประชาชนไทยและปจจัยที่เกี่ยวของ 

ลักษณะชุมชนไทย ชุมชนตางวัฒนธรรม การปฏิรูป

ระบบบริการดานสุขภาพ หลักการและแนวโนมการ

พัฒนาสุขภาพชุมชน การประเมินและวินิจฉัยชุมชน 

การสงเสริมสุขภาพบุคคลวัยตางๆ การพัฒนา

สุขภาพครอบครัว การระดมทรัพยากรในการพัฒนา

สุขภาพชุมชน บทบาทของผูนำชุมชนและสมาชิกใน

การพฒันาสขุภาพ สิง่แวดลอม และสงัคม การประเมนิ

ผลลัพธ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน วิเคราะหกรณี

ศึกษาในการพัฒนา 

ชุมชนที่หลากหลาย 

ความหมายของสุขภาพ ภาวะสุขภาพแนวองครวม 

ภาวะปกต ิ ภาวะเสีย่งตอการเจบ็ปวย และภาวะเจบ็ปวย 

ระบบการทำงานของรางกายเพื่อการดำรงชีวิต 

ความสมดุลของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

จิตวิญญาณ ปจจัยของการมีสุขภาพดี การดำรง

ชีวิตอยางมีคุณภาพของคนในสังคมเมืองและชนบท

ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี ในยุคขอมูลขาวสาร แนวคิดของการ

สรางเสริมสุขภาพแนวองครวม  

และแนวคิดการดูแลสุขภาพ 

ตนเอง การจัดการในปญหา 

สุขภาพที่พบบอยโดยใช 

แนวคิดสุขภาพทางเลือก 

 

สถานการณปจจุบันและแนวโนมการบริโภคยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พิษภัยของบุหรี่ ผลิตภัณฑยาสูบ

อื่นๆ และสุราตอสุขภาพ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และ

การไดรับควันบุหรี่ ผลกระทบจากการดื่มสุรา การปองกัน 

ปญหาจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา แนวทางปฏิบัติเพื่อเลิก

บุหรี่และดื่มสุรา การดูแลชวยเหลือผูที่เลิกสูบบุหรี่และดื่ม

สุรา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากพิษภัยบุหรี่และ

สุรา กลยุทธของอุตสาหกรรมบุหรี่และสุรา มาตรการ 

ตางๆ ในการควบคุมการบริ โภคยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กฎหมายและขอบังคับ 

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภค 

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการดูแลในภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได ในชีวิตประจำวัน 

การวเิคราะหปญหา ปจจยัทีเ่กีย่วของ ผลกระทบ 

แนวทางการปองกัน วิธีการปฏิบัติและการ

ดูแลที่ถูกตองทั้งกอนและขณะนำผูปวยสง

โรงพยาบาล แนวทางการจัดการที่ ไดมาตรฐาน

เพื่อรองรับภัยพิบัติและการสงเสริมใหชุมชนมี

สวนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

3600206 
COM HLTH DEV 

3600208 
TOB ALC HLTH 

3600209 
EMER DISAS CARE 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสุขภาพ 

การดูแลในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

การดำรงชีวิตอยางผาสุก 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3600207 
HLTH LIVING 
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หลักการพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษา 

ปองกัน และสงเสริมสุขภาพ อนามัยของแมและ

เดก็ทัง้ทางดานรางกาย จติใจ อารมณ และสงัคม 

การดูแลสุขอนามัยของสตรี ในระยะตั้งครรภ  

ระยะคลอด และหลังคลอด ความรูพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารกและเด็กวัยกอนเรียน 

การสงเสริมสุขภาพของครอบครัวที่มีบุตร การ

แกปญหาสุขภาพของ 

มารดาและทารก การ 

วางแผนครอบครัว 

ความรูพื้นฐานกี่ยวกับ

อาหารและโภชนาการ 

บทบาทของอาหารตอ

การศึกษาแบบองครวมเกี่ ยวกับการเจริญเติบ โตและ

พัฒนาการในแตละชวงอายุ ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน 

วัยผู ใหญ และวัยชรา ความปกติของสรีรวิทยาทางเพศ 

ทั้งชายและหญิง พรอมดวยปจจัยที่มากระทบ ไดแก สังคม 

สิ่งแวดลอม ฮอรโมน ความผิดปกติของประจำเดือน การ

ตั้งครรภผิดปกติ การคุมกำเนิดในผูชายและผูหญิง ภาวะ

การมีบุตรยาก โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การทำแทง  

การผสมเทียม การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในระยะหมด

ประจำเดือนเพศหญิง (วัยทอง) และการเปลี่ยนแปลงของ

ฮอรโมนเพศชาย (วัยเงิน) รวมทั้งพยาธิสภาพที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน การรักษาดวยการทดแทน

ฮอรโมนเพศ การปองกันโรคกระดูกพรุน  

การเลือกรับประทานอาหารและ 

การออกกำลังกายที่เหมาะสม 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 3640203 
MTRNL CHILD HEALTH 

การอนามัยแมและเด็ก การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการสำหรับ 

คนรุนใหม (Inter) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3700104 
INI HC NEW GEN 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3700105 
FOOD SCI ART 

อาหาร มิติแหงศาสตรและศิลป    

3700107 
SEXUAL DEVELOPMENT 

การพัฒนาการทางเพศ  (Inter) 

ภาวะสุขภาพดี องคประกอบของสุขภาพที่ดี ความ 

ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกาย การคนหาความผิดปกติที่

อาจเกิดขึ้นดวยวิธีการทางหองปฏิบัติการเพื่อการคง

ภาวะสุขภาพที่ดี การปองกันการเกิดโรคและความ 

ผิดปกติตางๆ ไดแก โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 

โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน โรคตับ โรคไต โรค

กระดูกพรุน โรคมะเร็ง ภาวะโลหิตจาง โรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธ การดูแลสุขภาพ แบบบูรณาการ ซึ่ง

รวมถึงการทดสอบทางหองปฏิบัติการ การเสริมสราง

ภูมิคุมกัน โภชนาการ การออกกำลังกาย และการ

ผอนคลาย 

ชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย ความ

สัมพันธของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ  

วิธีการบริโภคเพื่อใหมีสุขภาพดีและเพื่อปองกัน

โรคตางๆ ความรู เรื่องอาหารที่ เปนสมุนไพร 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ปญหาและวิธีปองกัน

ความไมปลอดภัยตางๆ จากอาหาร รวมทั้งการ

ประเมินขอมูลดานอาหารและโภชนาการจากสื่อ

ตางๆ 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

อันตรายของโรคติดเชื้อในชีวิตประจำวัน ความเสี่ยง

ของคนในวัยตางๆ ตอโรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุมกันของ

รางกายตอโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่มาจากการหายใจ 

โรคตดิเชือ้ทีม่ากบัการรบัประทานอาหาร การมเีพศสมัพนัธ

ที่ปลอดภัยจากโรค โรคติดเชื้อที่มากับสัตว เลี้ยง  

โรคติดเชื้อที่มากับแมลง โรคติดเชื้อที่มากับน้ำทวม 

โรคเชื้ อราที่ผิวหนัง เรื่ องทั่ ว ไปของยาปฏิชีวนะ 

โภชนาการเสริมสรางภูมิคุมกัน การออกกำลังกาย

เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน การคนหาขอมูลโรคติดเชื้อ

ผานทางเว็บไซต 

ภูมิคุมกันชีวิตไดแก พุทธภูมิ ระบบภูมิคุมกัน

รางกาย ระบบภูมิคุมกันของหมูเลือด ภูมิคุมกัน

ตอโรคมะเร็ง ภูมิคุมกันตอโรคติดตอ ภูมิแพและ

แพภูมิ ภูมิคุมกันบกพรอง สเต็มเซลล ภูมิคุมกัน

ในยุคไอที วัคซีนกับการเสริมสรางภูมิพิชิตโรค 

สมดุลชีวิต ไดแก อาหาร การออกกำลังกาย 

จิตใจ ทัศนศึกษา 

บทนำเกี่ยวกับการทำงานของระบบรางกาย ความผิดปกติใน

การทำงานของระบบรางกายอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ การ

ตรวจสุขภาพประจำป การเตรียมตัวและขั้นตอนปฏิบัติในการ

ตรวจสุขภาพในดานตางๆ ไดแก การตรวจรางกายเบื้องตน 

และการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจวัดการทำงานของ

ปอดและหัวใจ การตรวจมะเร็งและสารบงชี้มะเร็ง การตรวจ

สุขภาพสำหรับคูบาวสาว การดูแลสุขภาพกายและจิตดวย

ตนเอง การเตรียมตัวเพื่อการตรวจรางกายดวยเครื่องมือ

พิเศษ โรคภัยในเด็ก วัยรุน สตรี และผูสูงวัย ขอแนะนำในการ

ปฏิบัติตนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ และขอควรปฏิบัติในการ

ดูแลปองกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของการทำงาน

ของระบบรางกาย การศึกษาดูงานหอง 

ปฏิบัติการตรวจสุขภาพ และการเขารวม 

กิจกรรมหรือการรณรงคเพื่อสุขภาพ 

สวนประกอบของเลือด หมูเลือด การใหเลือด 

เลือดลูกเลือดแมเขากันไม ได เลือดจาง เลือดขน 

โรคที่ติดตอทางเลือด โรคธาลัสซีเมีย โรค

เลือดออกงายหยุดยาก สาเหตุการเกิดมะเร็ง

เม็ดเลือดและโรคมะเร็งเม็ดเลือด 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3700108 
HLTH PREV INFC DIS 

3700110 
GOOD HEALTH 

3700113 
BLOOD ESS LIFE 

การดูแลสุขภาพและการปองกันจาก 

โรคติดเชื้อในชีวิตประจำวัน 

สุขภาวะที่ดี 

โลหิต : หยาดแหงชีวิต   

ภูมิคุมกันชีวิต 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3700109 
IMMUNTY OF LIFE  
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แหลงกำเนิด การจำแนกประเภท ความเปนพิษ 

ของสารอันตรายตอสุขภาพในสิ่งแวดลอม 

ภาว ะ โลกร อนที่ ส งผล เสี ยต อสุ ขภาพแล ะ

สิ่งแวดลอม การตรวจวิ เคราะหสารพิษใน 

ผู ป วยและ ในสิ่ งแวดลอม โดยวิธี ทางหอง

ปฏิบัติการ การปองกันและการควบคุม 

กำเนิดรังสีชนิดตางๆ และคุณสมบัติเฉพาะตัว ผล

ของรังสีเมื่อกระทบกับวัตถุ ประโยชนและโทษที่ 

เกิดขึ้นตามชนิดของรังสีและปจจัยที่ เกี่ยวของ  

การนำรังสีมาใช ในทางการแพทย การเกษตร 

อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม การตรวจวัด และ

หนวยที่ใช การปองกัน และการหลีกเลี่ยงอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นแกตนเองและผูอื่น การสาธิตการ

ทำงานในหนวยงานที่ ใชรังสี และการควบคุม

คุณภาพ 

การเตรียมตัวที่ถูกตองทั้งกอนและหลังการตรวจ

วินิจฉัยดวยรังสี ซึ่งสอดคลองกับขั้นตอน วิธีการ และ

เครื่องมือที่ใช ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การ

ใชเทคนิคที่แตกตางกันในแตละระบบของรางกาย 

ความจำเปนที่ตองใหสารทึบรังสี หรือสารกัมมันตรังสี

หรือสารเภสัชรังสีเขาสูรางกาย โดยการกิน การฉีด 

หรือการหายใจ ทั้งนี้เพื่อให ไดภาพถายทางรังสีวิทยา

ที่มีคุณภาพดี ในการตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงจากการไดรับรังสีซ้ำโดย

ไมจำเปน อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได

จากเทคนิคการตรวจวินิจฉัย ตลอดจน

อันตรายและความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ 

ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการตางๆ 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต การคนควา

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต การจัดการเอกสารอางอิง  

ชีวสารสนเทศ การคำนวณทางวิทยาศาสตรและสถิติ 

การประมวลผลและนำเสนอขอมูลทางวิชาการ การทำ

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการทางการแพทย 

การเขียนโฮมเพจและการนำเสนอโฮมเพจเขาอินเทอรเน็ต 

การเชื่อมตอเครื่องมือวิทยาศาสตรกับคอมพิวเตอร การ

ประยุกตคอมพิวเตอรทางเทคนิค

การแพทย ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาลและหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย โปรแกรมประยกุต

ตางๆ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3700114 
INTRO ENVI TOX 
ความรูเบื้องตนดานพิษวิทยาสิ่งแวดลอม รังสีกับชีวิตประจำวัน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3705102 
RADIA DAILY LIFE 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 2(1-3-2) 

3705103 
PREP DIAG RAD PROC 

การเตรียมตัวเพื่อการตรวจวินิจฉัย 

ทางรังสีวิทยา 

3741101 
COMP HLTH SCI 
คอมพิวเตอรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาวะไดแก โภชนาการ การ

พักผอน การผอนคลาย การออกกำลังกาย 

ความเครียด ลักษณะบุคลิกภาพ การตรวจ

รางกายประจำป การใชชีวิตอยางเพียงพอ การ

เสริมสรางวิธีคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ 

การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ การเรียนรู

การมีชีวิตที่มีคุณคาผานภาพถาย 

การนำเสนอเกี่ยวกับความทันสมัยและความ

ก า วหน า ของ เทค โน โลยี แ ล ะ ง านวิ จั ยด า น

วิทยาศาสตรการแพทย ไดแก เทคโนโลยีการ

ตรวจทางดีเอ็นเอและโครโมโซม การถอดรหัส

พันธุกรรม เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เทคนิค

การปลูกถายอวัยวะ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล

ตนกำเนิด เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร เทคนิค

การตรวจวิเคราะหสารกระตุนในนักกีฬา การ

ตรวจสารเสพติด และสาร 

ตองหาม เทคนิคความ 

ปลอดภัยดานอาหาร 

ความรูพื้นฐานทางกายภาพบำบัดเพื่อการดูแล

สุขภาพสำหรับคนทั่วไป การปองกันการบาดเจ็บ

ของระบบกลามเนื้อและกระดูก หลักการออกกำลัง

กายที่ถูกตองสำหรับประชาชนวัยตางๆ การใช

หลักการปรับแก ไขทวงทา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของรางกายในการทำงานและการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวัน ความรูเกี่ยวกับการนวดและการบำบัด

ดวยสารหอมระเหย 

การออกกำลังกายในฐานะ 

ที่ เปนวิธีการหนึ่ งของการ

รักษาโรค คำจำกัดความของ

กิจกรรมทางกายและการ

ออกกำลังกาย กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตน 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชนิดของการ

ออกกำลังกาย แนวทางในการกำหนดขนาดของ

การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อ

ปองกันและรักษาโรคไมติดตอเรื้อรังชนิดตางๆ 

ไดแก โรคขอเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน 

ชนิดที่ 2 โรคอวนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง 

และโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3741102 
LIVE SMART HLTHY 

3742100 
PHY THR DAILY LIFE 

3742102 
EXERCISE THERAPY 

อยูอยางฉลาดและสุขภาพดี 

กายภาพสำหรับชีวิตประจำวัน 

กายภาพบำบัดดวยการออกกำลังกาย 

เทคโนโลยีทันยุค 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 3741207 
MOD TECH 
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ความหมายและเครื่องมือวัดระดับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ปจจัยทางกาย จิตใจ 

แล ะสั งคมต อการบาด เจ็ บของร ะบบกร ะดู ก 

และกลามเนื้อจากการทำงาน ทาที่ เหมาะสมกับ 

ไมเหมาะสมในขณะทำงาน การปองกันอาการปวด

คอ ปวดหลัง ปวดขาและปวดเทาจากการทำงาน 

การฝกหายใจและผอนคลายรางกายและจิตใจ 

การยืดเหยียดกลามเนื้อ การออกกำลังกายเพิ่ม

ความแข็งแรงแกแกนกลาง 

ของรางกาย การนวดเพื่อ 

สุขภาพ โภชนาการเพื่อ 

สุขภาพมนุษย ปรัชญา 

และศิลปะเพื่อสุขภาพ 

ความสัมพันธระหวางน้ำหนักตัวที่ เหมาะสมกับ

สุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให

พลังงานตอการควบคุมน้ำหนักตัว การคำนวณ

น้ำหนักตัวที่ เหมาะสม การคำนวณพลังงานที่

รางกายตองการ การกำหนดอาหารที่ใหพลังงาน

และสารอาหารเพือ่การลดนำ้หนกั การออกกำลงักาย

เพื่อการควบคุมน้ำหนัก 

หลกัการของวทิยาศาสตรการกฬีาและการออกกำลงักาย 

ความรู เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ยวกับสุขภาพและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การบริโภค

อาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผอนดวย

กิจกรรมนันทนาการ การปองกันและการดูแลการ

บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย โรคและ

การปองกันดวยการออกกำลังกายที่เหมาะสม การ

ประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย

ในการเลนกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการ

ปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในการเลนกีฬา 

และออกกำลังกาย 

 

ความสำคัญและประโยชนของการออกกำลังกายที่

ชวยเสริมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน หลักการ

และวิธีการออกกำลังกายดังกลาวในรูปแบบตางๆ 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเฉพาะ ในการ

ออกกำลังกายดังกลาวที่เหมาะสมกับบุคคลทุกกลุม

อายุและกิจกรรมกีฬาประเภทตางๆ  

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3742106 
BLC BODY MIND QOL 
สมดุลกายและใจเพื่อคุณภาพชีวิต การควบคุมน้ำหนัก 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3743422 
WEIGHT CONTROL 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

3900200 
EX/PS HLTH 

การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  

(Inter) 

3900202 
Functional Exercise 

  

การออกกำลังกายเพื่มเสริมการเคลื่อนไหว 

ในชีวิตประจำวัน 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

บทนำและภูมิหลักของการทำเกษตรแบบอินทรีย 

สถานการณเกษตรอินทรีย ในปจจุบัน แนวโนม

การตลาดแบบเกษตรอินทรีย ดินและการจัดการ

ดินในแนวทางการทำเกษตรอินทรีย เทคนิคการทำ

และการใชปุยจากธรรมชาติ การผลิตพืชอินทรีย 

การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย การขอการรับรองมาตรฐานการ

ผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

การประยุกตทฤษฎีทางดานสถิติและเศรษฐศาสตร

เกษตรในธุรกิจการเกษตร ตั้งแตการตัดสินใจ 

การผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต การ

พยากรณผลผลิตทางการเกษตร โดยใชแบบ

จำลองถดถอยและการประมาณเสนตรง ธุรกิจ

การเกษตรของไทยและนานาชาติ 

ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องมือ

ชางขั้นพื้นฐาน ระบบไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบ

ปรบัอากาศ ระบบประปา  ระบบทอนำ้ทิง้ การตรวจสอบ

รอยราว รอยรั่ว การเลือกอุปกรณเครื่องใช ไฟฟา

ในบาน หลักการอนุรักษพลังงาน การซอมบำรุง

ระบบตางๆ ในบานขั้นพื้นฐาน 

ลักษณะและประเภทของภาพ การใชสีที่

เหมาะสมสำหรับสื่อวิทัศน การเตรียมภาพ

และองคประกอบสำหรับการผลิตสื่อวิทัศน 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อผสม การเลือก

ใชวัสดุพิมพ การประยุกตเทคโนโลยีทาง

ภาพและการพิมพ 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-5) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

4000205 
ORG AGR 

2140145 
Home improvement 

2313210 
Visual Media Tech 

เกษตรอินทรีย 

การปรับปรุงที่อยูอาศัย 

เทคโนโลยีสื่อวิทัศน 

การวิเคราะหเชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 4000210 
QUAN ANAL AGRI BUS  
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พัฒนาการของแนวคิด วิธีการ และกระบวนการ

ทางวิศวกรรมโยธา ความสัมพันธร ะหวาง

วิศวกรรมโยธากับวิชาชีพสาขาอื่นและสังคม 

บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมโยธา

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดการ

ออกแบบทางวิศวกรรม ความรูพื้นฐานของงาน

กอสราง การวางแผนโครงการ จรรยาบรรณ 

ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความรูพื้นฐานและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

ทางดานวิศวกรรมไฟฟาที่ทันสมัยในปจจุบันในสาขา

ตางๆ คือ ไฟฟากำลัง อิเล็กทรอนิกสควบคุมและ

สื่อสาร เพื่อใหนิสิตไดเห็นภาพรวมของวิศวกรรม

ไฟฟา รายวิชานี้ประกอบดวยการบรรยาย การฝก

ปฏิบัติการในหัวขอการประยุกตพื้นฐานและการใช

โปรแกรมแมทแล็ป และทัศนศึกษา การบรรยายมี

หัวขอครอบคลุมตั้งแตงานวิจัยพื้นฐานไปจนถึง

เทคโนโลยีในปจจุบันของแตละสาขา ซึ่งจะบรรยาย

โดยคณาจารยของภาควิชาฯ  

และผูเชี่ยวชาญจาก 

ภาคอุตสาหกรรม 

 

การนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและงานวิจัยดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก เทคโนโลยีดานเวชศาสตร

ชะลอวัย เทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอและโครโมโซม

เพือ่การวนิจิฉยัและทำนายโรค การถอดรหสัพนัธกุรรม 

เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีดานการชวย

เจริญพันธุ เทคโนโลยีการสรางเลือดและหลอดเลือด

เทียม เทคโนโลยีการปลูกถายอวัยวะ เทคโนโลยีเซลล

ตนกำเนิด เทคโนโลยีการวิเคราะหเซลลจากภาพถาย 

เทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร นาโนเทคโนโลยี

ทางการแพทยเทคโนโลยีสำหรับหนวยปฏิบัติการ

ทางการแพทย เพื่ อการวินิ จฉัยและทำนายโรค 

เ ทค โน โลยี ด า นอาหาร เพื่ อ สุ ขภาพ 

เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหสมรรถนะ

รางกายในนักกีฬา และ เทคโนโลยีที่

เกี่ ยวของกับการสง เสริมและรักษา

สุขภาพและการปองกันโรค 

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 

ไดแก การเสริมสรางวิธีคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิง

วิพากษ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ ทักษะ

ดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ ทักษะ

ดานความรวมมือ จิตวิทยาในการทำงานเปนทีม 

และมีภาวะผูนำ ทักษะในการทำงานพหุวัฒนธรรม 

การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2101256 
Civil Engineering Profession 

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา แกนวิศวกรรมไฟฟา 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2102209 
Electrical Engineering Essentials 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต:2(1-2-3) 

3700210 
Modern Technology for Health 

เทคโนโลยีทันยุคเพื่อสุขภาพ 

3741208 
Life and Learning Skills  
ทักษะชีวิตและการเรียนรู 
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ความหมายของความปลอดภั ยของผู ป วย 

นโยบายและเปาหมายดานความปลอดภัยของ 

ผูปวยระดับโลกและระดับประเทศ ปจจัยดานมนุษย

ที่มีความสำคัญตอความปลอดภัยของผูปวย 

ความรวมมือของทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษา 

ผูปวย วิธีปฏิบัติทางหองปฏิบัติการเพื่อความ

ปลอดภัยของผูปวย การจัดการกับความเสี่ยง

ทางหองปฏิบัติการคลินิก การพัฒนาคุณภาพ

เพื่อการดูแลรักษาผูปวย 

ที่ดียิ่งขึ้น วัฒนธรรมความ 

ปลอดภัยของผูปวย 

แนวคิดการทำธุรกิจ ความหมาย คุณลักษณะ 

และทักษะการเปนผูประกอบการ การเตรียม

ความพรอมและปจจัยสำเร็จของการเริ่มตน

ธุรกิจ โอกาสของธุรกิจทางเทคนิคการแพทย 

การฝกหัดจัดทำแผนธุรกิจและการประยุกต ใช

สำหรับธุรกิจเทคนิค 

การแพทย การเรียนรู 

ประสบการณของการ 

ทำธุรกิจเทคนิคการ 

แพทย 

 

หนวยกิต: 1(1-0-2) 3741329 
Patient Safety 
ความปลอดภัยของผูปวย 

เริ่มตนธุรกิจทางเทคนิคการแพทย 

หนวยกิต: 1(1-0-2) 3741426 
Start-up Business in  

Medical Technology 
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กลุ ม วิ ช า 

มนุษยศาสตร   
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มนุษยศาสตร   
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร   

0123101 PARAGRAP WRITING 

0123104 UNIV THAI READING 

0123105 THAI WRIT WORK 

2200183 THAI CIV 

2200185 SURV ART ARCH THAI  

2200201 ACAD REPORT WRI  

            (Inter) 

2200222 VERN ARCH TH SOC 

2200223 PNTG TH SOC 

2200226 FOLK MUS TH SOC 

2200227 TH CL MUS DRAM 

2200330 TIPITAKA LIFE 

2200387 ARCHAEO THAI 

2200389 ICONOGRAPHY 

2200390 FOR CULT TH ART 

2200391 CONT ART TH SEA                                                                                                  

2200392 ANC ART SIAM SEA   

2200393 LANG/CULT ART   

2200394  CUST/FEST TH SOC   

2200395 ROY TRAD/CERE 

2200396 REL RIT TH SOC                 

2204180 CIVILIZATION  

2206101 RES ACAD REP WRIT 

2207103 PHILOS LOGIC  

2207201 HIST WEST PHILOS 

2207203 PHILOS FILMS  

2207341 SYMBOLIC LOGIC                         

2207361 AESTHETICS 

2207363 ETHICS 

2207365 POLITICAL PHILOS                                        

2207385 AMERICAN PHILOS 

2207387 PHILOS WOMEN 

2207467 PHILOS LAN                                                      

2207472 JAPANESE PHILOS                                               

2207474 CHINESE PHILOS 

2207478 TOP ETHICS   

2209212 HUMAN LANG 

2209373 LANG CULTURE                                         

2209375 LANG ASEAN PLUS 

2210214 LIT/ENVIRON 

2210215 LIT/WOMEN 

2210216 MAG REAL LIT 

2210217 CONTEM FICT  

2210218 REL/SPIRIT LIT 

2210219 MYSTERY FICTION 

2210235 LIT FILM ADAPT 

2210239 LIT/DISABILITY                                             

2210313 HUMOUR/LIT 

2210314 JUVILE LIT  

2210315 LIT/ETHN IDENTITY 

2210316 LIT/SOC-POL CONS 

2210323 LIT/HUM RIGTHS  

2210335 INTRO CULT STUD 

2210420 MAJOR WRITER WORK 

2210423 LIT/PSYCHO                                            

2221433 BUDDHIST TEACHING 

2221485 BUDDHIST CIV 

2223243 JANPAN TODAY  

2226001 INTRO VIET CULTURE 

2232241 GER CH JU LIT 

2232253 GER-SPK CNTR TODAY  

2234482 INTRO ITAL CINEMA  

            (Inter) 

2235320 CONTEMP PORT BRAZ 

2236103 RUS LANG CULT  

            (Inter)  

2244151 INTRO CAMBO CULT              

2501191 HIST ART ARCH  

2501292 INTRO HSE DSGN                                         

2501295 INTRO  DESIGN 

2501296 THAI ARCH HERITAGE                 

2501297 ENJOY ARCH SKETCH 

2501298 UNDERST ARCH  

2501299 BUDDHIST ART/ARCH 

            (Inter) 

2502291 DESIGN EVERYDAY  

           (Inter) 

2502292 CULTINARY DESIGN  

2502330 DSGN TH CULT HER  

2502378 JWL APPRECIAT  

2502379 APPRE CER  

2502393 CONT JP DSGN 

2502430 DSGN ENTREPRN  

2541151 SPARK CREAT (Inter) 

2541152 C/C PROB SOLV (Inter) 

2541154 COLOR AESTHETICS (Inter)  

2541155 VIS CULT (Inter) 

2541156 ARCH ENV FILM (Inter) 

2541157 PERSPEC EU ARCH (Inter) 

2541158 LAND/LANDSCAPE (Inter)  

2541159 UNDST/BSC IA DSGN (Inter)  

2541162 POSTMOD PHOTO (Inter) 

2541163 FML ANAL/PRES ARCH (Inter) 

2541168 DSGN ASIAN PESSP (Inter) 

2541169 HIST ANIMATION (Inter)  

2542001 ART DSGN FLD (Inter)  

2542002 COMM DSGN PROJ (Inter)  

2722272 DHAMMAVIDYA 

2722288 DHAMMA SELF 

2736106 ART APPRECIATION 

2737110 MUS APPRECIATION 

2746105 LOC TALES MYTHS) 

3500111 INTRO FINE APP ART 

3501120 HIST WEST ART I (Inter) 

3501214 THAI ARTS I  

3501217 EAR MOD ART 

3501222 HIST ORNTAL ART I 

3502271 HIST FASHION 

3502272 HIST GRAPH DSGN 

3503101 CL MUS SCRN  (Inter) 

3503111 INTRO CLASSIC (Inter)  

2542003 Design thinking for  

            innovation (Inter) 

2210221 CRIME FICT/FILM  

2504102 Healing Art and Healing  

            Landscape  

3501224 HISTORY OF THAI ART                                                                            

3502222 HIST CREAT ARTS I                      
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เรียนรู โครงสรางของบทเขียน ความสำคัญของ

ยอหนา การแบงยอหนา การลำดับความคิด 

รวมไปถึงการฝกฝนทักษะการเขียนตั้งแตการ

เขียนใจความสำคัญ การเขียนขยายใจความ

สำคัญ การเชื่อมโยงความคิด รวมถึงการเขียน

งานประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับเจตนาของ 

ผูเขียนและระดับของผูอาน 

หลักการอาน ระดับของการอาน การจับใจความ 

การตีความบทอานประเภทตางๆ ทั้งบทอาน

ทั่วไป บทอานเชิงวิชาการ ตาราง แผนภูมิ หรือ

รูปภาพ 

หลักเกณฑ รูปแบบและวิธีการเขียนงาน

เอกสารภาษาไทยประเภทตางๆ ที่ ใชทั่วไปใน 

ที่ทำงาน การใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม

กับประเภทของเอกสาร ฝกการเขียนเอกสาร

ในระบบการทำงานสำนักงาน 
 

ประมวลแนวคำสอนหมวดใหญๆ  เกีย่วกบัพทุธศาสนา

ในประเทศไทย หลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ  

หลักธรรมเพื่อความเปนบัณฑิตที่มีคุณคาของ

แผนดิน พุทธประวัติโดยสังเขป พุทธธรรม แนว

วิทยาศาสตร คัมภีรสำคัญในพระพุทธศาสนา หลัก

สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

พิธีกรรมทั่วไปทางพุทธศาสนา 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 0123101 
PARAGRAP WRITING 

0123105 
THAI WRIT WORK 0201105 

CU SMART BUD GRAD 

0123104 
UNIV THAI READING 

การเขียนยอหนา 

การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 

พุทธบัณฑิตจุฬาสงางาม 

การอานภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
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มนุษยศาสตร   

วิวัฒนาการของสังคมไทยในดานชีวิตความ 

เปนอยู ความคิด ความเชื่อ และการแสดงออก

ดานวัฒนธรรมและดานศิลปกรรม ซึ่งกอใหเกิด

บูรณาการของอารยธรรมไทย ในดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนในดานลักษณะ

ความคดิ ความเชือ่ ภมูปิญญา และงานสรางสรรค 

วิธี ใชทรัพยากรสารนิ เทศอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากบัตรรายการ ดรรชนี

วารสาร หนังสืออางอิงและฐานขอมูล วิธีการ 

ทำวิจัย เบื้ องตน การจดบันทึก การรวบรวม

บรรณานุกรมและการลงเชิงอรรถ วิธีการเขียน 

ที่ มี ก ารวิ เ ครา ะห ข อมู ลแล ะ 

อางเหตุผล การใชถอยคำให

ถูกตองเหมาะสม ความชัดเจน

ในการใชภาษา การจัดทำ

รายงานโดยใชคอมพิวเตอร

ประมวลขอมูล 

ศิลปะและโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในประเทศ

ไทย วิเคราะหสุนทรียลักษณ ความหมายและ

อรรถประโยชน ในมิติทางอารยธรรม เพื่อ

อธิบายคุณคาเชิงศิลปะและเชิงชางที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิต สังคม ความคิด ความเชื่อ ตลอด

จนการรับและการถายทอดมโนทัศนทางศิลปะ

และวิทยาการ 
 

ความหมาย ประเภท และเอกลักษณของ

งานสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่ น ความ

สัมพันธร ะหว างศิลปะและงานช างกับ 

วิถีชีวิต สังคม ความคิด และความเชื่อ 

บทบาทของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีตอ

อารยธรรมไทย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(2-4-3) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

2200183 
THAI CIV 

2200222 
VERN ARCH TH SOC 2200201 

ACAD REPORT WRI 

2200185 
SURV ART ARCH THAI 

อารยธรรมไทย 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับสังคมไทย 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Inter) 

ปริทัศนศิลปะและโบราณวัตถุสถาน 

ในประเทศไทย 
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พัฒนาการของจิตรกรรมไทย ความสัมพันธ

ของคติความเชื่อ ความคิด และสภาพแวดลอม

ในสังคมไทย การสรางสรรคงานจิตรกรรม

ไทยประเพณีและจิตรกรรมไทยรวมสมัย 

ประวัติ พัฒนาการ และความรูพื้นฐาน

เกี่ ยวกับนาฏศิลป แล ะสังคีตศิลป ไทย

ประเภทตางๆ ความสัมพันธกับสังคมไทย 

 

ความ เป นมาของการร องรำ ในสั งคม ไทย 

บรูณาการคตคิวามเชือ่ วถิชีวีติ และสภาพแวดลอม 

ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคดนตรีและการ

ฟอนรำพื้นเมืองลักษณะตางๆ แรงบันดาลใจ 

การสรางสรรค และวิธีการแสดงดนตรีและ 

การฟอนรำในแตละทองถิ่น 

ความสำคัญของพระไตรปฎกที่มีตอชีวิตและสังคม 

โดยเฉพาะในฐานะที่เปนมรดกธรรมอันเปนรากฐาน

แห งสันติสุ ขของชี วิ ตแล ะสั งคมทุกกาลสมัย 

วัฒนธรรมพระไตรปฎกในสังคมไทย พระไตรปฎก

กับการปฏิบัติในชีวิตและสังคมปจจุบัน 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2200223 
PNTG TH SOC 

2200227 
TH CL MUS DRAM 2200330 

TIPITAKA LIFE 

2200226 
FOLK MUS TH SOC 

จิตรกรรมกับสังคมไทย 

นาฏยสังคีตศิลปไทย 

พระไตรปฎกกับวิถีชีวิต 

ดนตรีพื้นเมืองในสังคมไทย 
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มนุษยศาสตร   

วิธีการและทฤษฎีทางโบราณคดี ความสัมพันธ

ระหวางโบราณคดีกับศิลปะและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ การตีความศิลปวัตถุและโบราณสถาน

ตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร แนวทางการอนุรักษศิลปะและ

หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย 

ตำนาน และคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาฮินดูที่ เกี่ยวของกับประติมานวิทยา 

ไดแก รูปเคารพ งานประติมากรรมเพื่อประดับ

ตกแตง การวเิคราะหและตคีวาม รวมทัง้รปูแบบ

การถายทอดมโนทัศนทางศิลปวิทยาการผาน

กระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 

ประติกรรม และสถาปตยกรรมในสังคมไทย 

 

การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคม

ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร 

จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตกในการสรางสรรค

ศิลปะไทย 

 

ความหมาย ประเภท และเอกลักษณของศิลปะ

รวมสมัยในสังคมไทยและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ความสัมพันธระหวางสุนทรียลักษณ

ศิลปะรวมสมัยกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด 

และความเชื่อในสังคมไทยและเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต   
 

หนวยกิต: 3(2-3-4) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2200387 
ARCHAEO THA 

2200391 
CONT ART TH SEA 2200390 

FOR CULT TH ART 

2200389 
ICONOGRAPHY 

โบราณคดีในประเทศไทย 

ศิลปะรวมสมัยกับสังคมไทยและ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

ประติมานวิทยา 
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วิวัฒนาการของศิลปะอันสัมพันธกับหลักฐานทาง

โบราณคดี ภายหลังการเผยแพรวัฒนธรรม

อินเดียและลังกาสูกลุมวัฒนธรรมฟูนัน ทวารวดี 

ศรีวิชัย ชวา มอญ เขมร จาม พยู พมา สยาม 

และลาว ตลอดจนปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมที่

ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี 

ความสำคัญของประเพณีและ เทศกาลใน

สังคมไทย หนาที่ของประเพณีและเทศกาล 

ตอวิถีชีวิต คติความเชื่อ และภูมิปญญาไทย 

ประเพณีและเทศกาลประจำปในสังคมไทย 

 

คำศัพท และสำนวนไทยที่ ใช ในงานศิลปะ 

สถาปตยกรรม และโบราณคดี ความหมาย 

และความสัมพันธกับวัฒนธรรม 

ความหมายและหนาทีข่องราชประเพณแีละพระราชพธิี

ในประเทศไทย พัฒนาการของราชประเพณีและ 

พระราชพิธีในประวัติศาสตร ไทย ราชประเพณีและ

พระราชพิธีสำคัญในราชสำนักไทย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2200392 
ANC ART SIAM SEA 

2200394 
CUST / FEST TH SOC 2200395 

ROY TRAD / CERE 

2200393 
LANG / CULT ART 

นาฏยสังคีตศิลปไทย 

ราชประเพณีและพระราชพิธี 

ในราชสำนักไทย 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อศิลปะและ 

โบราณคดี 

ศิลปะโบราณในสยามและ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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มนุษยศาสตร   

 

 

ความหมายและหนาที่ของพิธีกรรมทางศาสนา

ในสังคมไทย พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและ

ศาสนาพราหมณ ในสังคมไทย ความสัมพันธ

ระหวางศาสนากับพิธีกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ  

คานิยม ภูมิปญญา และการสรางสรรคพิธีกรรม

ในสังคมไทย 

ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย

ตั้ งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยโบราณ  

สมยักลาง สมยัใหม จนถงึสมยัปจจบุนั ปฏสิมัพันธ

ระหวางสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับ

ปญญาความคิดและงานสรางสรรคทางศิลปะ 

ในแตละสมัย สุนทรียภาพของงานที่สะทอน 

ความเจริญของมนุษย ในแตละสมัย 

การคนควาวิจัยประเภทตางๆ ประเภทของทรัพยากร

สารนิเทศ การเขาถึงและการรวบรวมทรัพยากร 

สารนิเทศ การอาน และการจดบันทึก การเขียน

รายงาน การเขียนเชิงอรรถ รายการอางอิง และ

บรรณานุกรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ความหมายและขอบขายของปรัชญา ไดแก 

ปญหาเกีย่วกบัความจรงิสงูสดุ ความรู ทีม่าของ

ความรู ปญหาดานจริยศาสตรสุนทรียศาสตร 

และปรัชญาประยุกต ตรรกวิทยาในฐานะเปน

เครื่องมือของปรัชญา ลักษณะการอางเหตุผล

แบบอุปนัยและนิรนัย หลักเกณฑและความสมเหตุ

สมผลในการอางเหตุผล วิเคราะหการอาง

เหตุผลในภาษาที่ใชประจำวัน 

 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อศิลปะและ 

โบราณคดี 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต:  3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2200396 
REL RIT TH SO 

2207103 
PHILOS LOGIC 2206101 

RES ACAD REP WRI 

2204180 
CIVILIZATION 

ศาสนาพิธีในสังคมไทย 

ปรัชญาและตรรกวิทยา 

การคนควาและเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

อารยธรรม 
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ความคิดหลักในปรัชญายุคกอน

โสเครตีส 

ถึงสมัยปจจุบัน 

เนื้อหารายวิชา 

ปรัชญากับภาพยนตร แนวคิด ขอโตแยง

ทางปรัชญา และประเด็นทางจริยธรรมใน

ชีวิตรวมสมัยซึ่งนำเสนอในภาพยนตร 

ตรรกวิทยาประโยค ตรรกวิทยาภาคขยาย 

การอางเหตุผลที่สมเหตุสมผล วิธีแสดง

ความสมเหตุสมผลและไมสมเหตุสมผลของ

การอางเหตุผล กลุมขอความที่สอดคลองกัน

และกลุมขอความไมสอดคลองกัน 

ทฤษฎีสำคัญทางศิลปะ ปญหาในการนิยาม

ศิลปะ ตำแหนงของความงาม ทัศนคติเชิง

สุนทรียะ ประสบการณเชิงสุนทรียะและการ

ตัดสินเชิงสุนทรียะ 
 

 หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2207201 
HIST WEST PHILOS 

2207341 
SYMBOLIC LOGIC 2207361 

AESTHETICS 

2207203 
PHILOS FILMS 

ตรรกวิทยาสัญลักษณ 

สุนทรียศาสตร 

ปรัชญากับภาพยนตร ประวัติปรัชญาตะวันตก 
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มนุษยศาสตร   

ทฤษฎีทางจริยศาสตรที่สำคัญ และปญหา

จริยศาสตรปจจุบัน ปญหาการทำแทง 

ปญหาสภาพแวดลอม ปญหาการลงโทษ 

 
ปญหาหลักในวิชาปรัชญาการเมืองดังตอไปนี้ 

ความจำเปนที่จะตองมีรัฐธรรมชาติของรัฐที่

ชอบธรรม ขอบเขตอำนาจของรัฐ วิธีการที่พึง 

ใช ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง การแก

ปญหาโดยนักปรัชญาการเมือง ลัทธิสำคัญ 

ไดแก ลัทธิ เสรีนิยมประชาธิป ไตย ลัทธิ

สังคมนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม และลัทธิจิตนิยม 

ปรัชญาในงานวรรณกรรม 

ปญหาในวรรณคดี บทบาท

ของปรัชญาและวรรณคดี 

ในการเขาใจโลกและ 

แสวงหาความจริง 

ความคิดทางปรัชญาของ

ชารลส เพียช วิลเลียม 

ปรัชญากับภาพยนตร 

 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2207363 
ETHICS 

2207385 
AMERICAN PHILOS 2207371 

PHILOS LITERATURE 

2207365 
POLITICAL PHILOS 

จริยศาสตร 

ปรัชญาอเมริกัน 

ปรัชญาและวรรณคดี 

ปรัชญาการเมือง 

เจมส และ จอหน ดิวอี้ งานของ 

นักปรัชญาอเมริกันรวมสมัย อิทธิพล 

ของลัทธิปฏิบัติ นิ ยมตอวัฒนธรรม

อเมริกัน 
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คำอธิบาย และขออภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องสำคัญที่เปนพื้นฐานในการเขาใจภาษาดวย

วิธีการทางปรัชญา ไดแก ความหมายทาง

ภาษา วัจนกรรม ความสัมพันธระหวางภาษา 

จิตและความจริง ความรูทางภาษาโดยกำเนิด

กับความรูทางภาษาโดยการเรียนรู 

บอเกิดความคิดของญี่ปุน อิทธิพลของนักคิด

จีน และของพระพุทธศาสนามหายานที่มีตอ

ความคดิของญีปุ่น รวมถงึพฒันาการความคดิ

ของญี่ปุนตั้งแต พ.ศ. 1135-2411 

ความคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาคนสำคัญ

ของจีนในยุคปรัชญาเมธี และหลังยุคปรัชญาเมธี 

ปรัชญาจีนรวมสมัย ปรัชญาจีนกับปรัชญา

อินเดีย และปรัชญาตะวันตก 

หนวยกิต: : 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2207387 
PHILOS WOMEN 

2207472 
JAPANESE PHILOS 2207474 

CHINESE PHILOS 

2207467 
PHILOS LAN 

ปรัชญาญี่ปุน 

ปรัชญาจีน 

ปรัชญาภาษา ปรัชญาเกี่ยวกับสตรี 

รากฐานระบบปตาธิปไตยกับธรรมชาติของสตรี 

บทบาท ฐานะ และความสัมพันธกับบุรุษเพศ 

กฎเกณฑทางจริยธรรมอันมีสวนกำหนดชีวิต

ของสตรี และอุดมคติแหงความเปนหญิง ขอเขียน

สำคัญของนักปรัชญา เชน อริสโตเติล ล็อค  

รุสโซ เฮเกล มิลล ซิโมน เดอ โบวัวร และนักคิด

ฝายสตรีนิยมอื่นๆ รากฐานทางปรัชญาสิทธิ

สตรี และความเสมอภาคระหวางเพศ สถานภาพ

และความหมายของสตรี ในคำสอนทางศาสนา

สากลที่สำคัญ 
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มนุษยศาสตร   

ศึกษาและทำความเขาใจประเด็นที่นาสนใจ

ทางจริยศาสตร 

นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา 

ลักษณะของภาษามนุษย มโนทัศนพื้นฐาน

เกี่ ยวกับ เสียง ระบบเสียง ระบบคำ 

โครงสรางประโยค และความหมาย การ

วิเคราะหภาษาตามแนวภาษาศาสตร ระบบ

การเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง 

ลักษณะของภาษาและวัฒนธรรม ความหมายของ

คำศัพท ภาษากับโลกทัศน การจำแนกประเภท  

คำเรียกสี คำเรียกญาติ อุปลักษณ ภาษากับเพศ 

ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม การ

สัมผัส ภาษาและการทำนุบำรุงภาษา 

ภาษาในกลุมประเทศอาเซียน  

ความหลากหลายทางภาษาในกลุมประเทศ

อาเซียน +3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาใน

กลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน เกาหลี และ

ญี่ปุน 
 

ปรัชญาภาษา 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2207478 
TOP ETHICS 

2209375 
LANG ASEAN PLUS 2209373 

LANG CULTURE 

2209212 
HUMAN LANG 

การศึกษาเฉพาะเรื่องในจริยศาสตร 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ภาษามนุษย 
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มนุษยศาสตร   

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศาสนาและ 

จิตวิญญาณ ประเด็นและมิติเกี่ยวกับศาสนา

และจิตวิญญาณในวรรณคดี ในวัฒนธรรม

ตางๆ การวิเคราะหและวิจารณตัวบทคัดสรร 

ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแนวลึกลับ 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมแนว

ลึกลับกับสังคม การวิเคราะหและตีความ

ตัวบทคัดสรร 

 

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตร 

ทฤษฎีการแปลงวรรณคดี ใหเปนภาพยนตร 

การวิเคราะหและตีความตัวบทคัดสรร 
 

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับความ

พิการ ประเด็นและมิติตางๆ เกี่ยวกับ

ความพิการในวรรณคดี ในวัฒนธรรมที่

หลากหลาย การวิ เคราะหและวิจารณ 

ตัวบทคัดสรร 

วรรณคดีกับความพิการ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2210239 
LIT/DISABILITY 2210235 

LIT FILM ADAPT 
วรรณคดีกับการดัดแปลงเปนภาพยนตร 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 2210218 

REL/SPIRIT LIT 
2210219 
MYSTERY FICTION 

ศาสนาและจิตวิญญาณในวรรณคดี วรรณกรรมแนวลึกลับ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณขัน วิธีการสราง

อารมณขันในวรรณคดีทั้งของตะวันออกและ

ตะวันตก การวิเคราะหผลงานที่กำหนดให 

ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมเยาวชน 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมเยาวชน 

กับจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม การ

วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมเยาวชน 

คัดสรร 

ความสำคัญของวรรณคดีใน

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2210313 
HUMOUR/LIT 

2210315 
LIT/ETHN IDENTITY 2210316 

LIT/SOC-POL CONS 

2210314 
JUVILE LIT 

วรรณคดีกับอัตลักษณชาติพันธุ 

วรรณคดีกับสำนึกทางสังคมและการเมือง 

วรรณกรรมเยาวชน อารมณขันในวรรณคดี 

ความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับอัตลักษณชาติพันธุ

ในสังคมตางๆ ภาพลักษณชาติพันธุ 

ในวรรณคดี การวิ เคราะหและวิจารณ

วรรณกรรมคัดสรร 

ฐานะที่เปนสื่อแสดงสำนึกทางสังคมและการเมือง

ของนักประพันธ ความคิดทางการเมืองที่มีผลตอ

การสรางสรรควรรณคดี อิทธิพลของผลงาน

เหลานั้นที่มีผลตอสังคมและการเมือง บทบาทของ

นักเขียนในฐานะผูชี้นำสังคม 
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มนุษยศาสตร   

พัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษา 

แนวคิดและประเด็นสำคัญของ

ผลงานชิ้นสำคัญของนักเขียนเอก การวิเคราะห

ความสัมพันธ ระหวางนักเขียน ผลงาน และ

สภาพสังคม รวมทั้งลักษณะเฉพาะตนของ 

นักเขียน 

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับจิตวิทยา 

แนวทางการวิจารณวรรณคดีเชิงจิตวิทยา 

การวิเคราะหผลงานที่กำหนดให 

 

วรรณคดีกับจิตวิทยา 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2210323 
LIT/HUM RIGTHS 

2210423 
LIT/PSYCHO 2210420 

MAJOR WRITER WORK 

2210335 
INTRO CULT STUD 

วรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน 

นักเขียนเอกกับผลงาน 

ปริทัศนวัฒนธรรมศึกษา 

บทบาทของวรรณคดีแล ะนัก เขี ยน ในการ 

นำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับโลก สถานการณสิทธิมนุษยชนที่

ปรากฏในวรรณกรรม การวิเคราะหบทคัดสรร

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

 

วัฒนธรรมศึกษา การวิเคราะหและวิจารณ 

ตัวบทวัฒนธรรมคัดสรร 
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ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา 

จากพระไตรปฎกบาลี 

ชีวประวัติและคำสอนของพระพุทธเจา กำเนิด 

การพัฒนา การเผยแพร และอิทธิพลของ

พุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ 

ประเทศญี่ปุนยุคปจจุบันในแงมุมที่นาสนใจ

ดานชีวิตความเปนอยู การเมือง เศรษฐกิจ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2221433 
BUDDHIST TEACHING 

2223243 
JANPAN TODAY 2226001 

INTRO VIET CULTURE 

2221485 
BUDDHIST CIV 

ญี่ปุนปจจุบัน 

ปริทัศนวัฒนธรรมเวียดนาม 

อารยธรรมพุทธศาสนา พุทธธรรมในพระไตรปฎก 

ภาพรวมของวัฒนธรรมเวียดนาม วิวัฒนาการ

ของสังคมเวียดนามผานวรรณคดี ศิลปะ  

การแสดง และภาพยนตร อิทธิพลของการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ ตอวัฒนธรรมเวียดนามสมัยตางๆ 

สังคม เทคโนโลยี และ 

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
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มนุษยศาสตร   

วรรณกรรมเด็กและ เยาวชนชิ้น เอกของ 

นักประพันธที่ ใชภาษาเยอรมัน การวิเคราะห

แกนเรื่องที่สะทอนสภาพสังคม และวัฒนธรรม 

ซึ่งมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนในประเทศที่ ใช

ภาษาเยอรมัน 

การเมืองและเศรษฐกิจ

ในปจจุบันของประเทศ 

ที่ ใชภาษาเยอรมัน เปน

พัฒนาการภาพยนตรอิตา เลียนตั้ งแตยุค

ฟาสซิสตจนถึงปจจุบัน 

ชีวิตความเปนอยู ในประเทศโปรตุเกส และ

บราซิลในปจจุบันในแงมุมตางๆ ไดแก ดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

โปรตุเกสและบราซิลในโลกปจจุบัน 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2232241 
GER CH JU LIT 

2235320 
CONTEMP PORT BRAZ 2234482 

INTRO ITAL CINEMA 

2232253 
GER-SPK CNTR TODAY 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน 

ปริทัศนภาพยนตรอิตาเลียน  (Inter) 

ประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปน 

ภาษาราชการในปจจุบัน 

ภาษาราชการ นโยบายดานสังคม มุมมอง

ด านวัฒนธรรมแล ะชี วิ ตความ เป นอยู 

บทบาทของประเทศที่ ใชภาษาเยอรมันเปน

ภาษาราชการในสหภาพยุโรปและทวีปยุโรป 
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ศัพทและประโยคภาษารัสเซียขั้นพื้นฐานใน

ชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมรัสเซียที่ปรากฏ

ในภาษา 

สงัคมและวฒันธรรมเขมร เนนขนบธรรมเนยีม

ประเพณี พิธีกรรม และศิลปะประเภทตางๆ 

ตั้งแตศตวรรษที่ 1 จนถึงปจจุบัน 

 

มูลเหตุ อิทธิพลตางๆ และแนวความคิดใน

การสรางสรรคงานศลิปะและสถาปตยกรรม 

การวิเคราะหและวิจารณผลงานศิลปะและ

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรศิลปะและ 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2236103 
RUS LANG CULT 

2501191 
HIST ART ARCH 2501292 

INTRO HSE DSGN 

2244151 
INTRO CAMBO CULT 

ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรม 

การออกแบบบานพักอาศัยเบื้องตน 

ปริทัศนวัฒนธรรมเขมร ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย (Inter) 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบบานพัก

อาศัย แนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ

สถาปตยกรรมพื้นฐาน รวมถึงสถาปตยกรรม

ภายในและภมูสิถาปตยกรรมสำหรบับาน กรณศีกึษา

บานพักอาศัยในบริบทตางๆ ผลลัพธจากการ

ออกแบบ คุณคาของสถาปตยกรรมที่สนับสนุน

บริบทแวดลอมและ 

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ของผูอยูอาศัย 

 

สถาปตยกรรมตะวันตก

โดยสังเขป ตั้งแตสมัย

กอนประวัติศาสตรจนถึง 

คริสตศตวรรษที่ 20 
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มนุษยศาสตร   

ทฤษฎีการออกแบบเบื้องตน วิวัฒนาการทาง

ความคิดมนุษย และองคประกอบ หลักการจัด

องคประกอบและเทคนคิการออกแบบ งาน 2 มติ ิ

และ 3 มติ ิประยกุต 

 

ปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการพัฒนารูปแบบ

สถาปตยกรรมไทย และชุมชนในอดีต อิทธิพล

ของภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ สงัคม วฒันธรรม 

และศาสนา รูปแบบและ เอกลักษณของ

สถาปตยกรรมไทยในยุคสมัยตางๆ การ

พัฒนารูปแบบอาคารตางประเภท ไดแก 

บานพักอาศัย วัด และวัง  

การเกิด การพัฒนาของ 

ชุมชนและเมืองโบราณ 

 

พื้นฐานการเขียนภาพสถาปตยกรรม เทคนิคและ

อุปกรณสำหรับเขียนภาพ ปฏิบัติการเขียนภาพ

สถาปตยกรรมในบริบทตางๆ การนำเสนอและ

อธิบายคุณคาสถาปตยกรรม สิ่งแวดลอม และ

สังคมในภาพเขียน 

ความรู เบื้ องตน เกี่ ยวกับสถาปตยกรรม 

ความคิดและขั้นตอนในการออกแบบของ

สถาปนิก ผลจากการออกแบบ คุณคาของ

สถาปตยกรรมที่จรรโลงสภาพแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของผูอาศัย 

รูจักสถาปนิก เขาใจสถาปตยกรรม 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-3-4) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

2501295 
INTRO  DESIGN 

2501298 
UNDERST ARCH 2501297 

ENJOY ARCH SKETCH 

2501296 
THAI ARCH HERITAGE 

การออกแบบเบื้องตน 

สนุกกับการเขียนภาพสถาปตยกรรม 

มรดกสถาปตยกรรมไทย 
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พทุธปรชัญาในพทุธศลิปและสถาปตยกรรม ระบบ

สัญลักษณทางพุทธศิลปและสถาปตยกรรม 

การถายทอดพทุธปรชัญาในสงัคมและวฒันธรรม

พุทธสูงานพุทธศิลปและสถาปตยกรรมในตาง

ยุคสมัยและพื้นที่ 

 

การออกแบบในกระบวนการ

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2501299 
BUDDHIST ART/ARCH 

2502292 
CULTINARY DESIGN 2502330 

DSGN TH CULT HER 

2502291 
DESIGN EVERYDAY 

การออกแบบดานโภชนาการ 

งานออกแบบและมรดกวัฒนธรรมไทย 

การออกแบบในชีวิตประจำวัน (Inter) พุทธศิลปและสถาปตยกรรม (Inter) 

บทบาทและความสำคัญของงานออกแบบใน 

ชวีติประจำวนั ความสมัพนัธระหวางงานออกแบบ

กับศาสตรอื่นๆ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่มีผลตอการสรางงานออกแบบ การวิเคราะห

และประเมินคุณคาของงานออกแบบในระดับ

พื้นฐาน 

ที่มาและพัฒนาการของมรดก

วัฒนธรรมไทยสาขาตางๆ ทั้ง

ทางสถาปตยกรรม จิตรกรรม 

ดานโภชนาการ การประยุกต ใช ในการ

สรางสรรค การจัดองคประกอบ และการ 

นำเสนออาหารและบรรจุภัณฑ แนวความคิด

ในการสรางกิจกรรมดานโภชนาการอยาง

สรางสรรค 

ประติมากรรม ลวดลายไทยชนิดตางๆ รวมถึง

ศิลปะและงานหัตถกรรมในแตละยุค ตั้งแต ระดับ

ทองถิ่นจนถึงระดับเมือง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางดานสิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรมซึ่งกอใหเกิดเอกลักษณเฉพาะและ

คุณคาทางวัฒนธรรมและสุนทรียะ 
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มนุษยศาสตร   

ความหมายและปร ะวัติ ความ เปนมาของ

เครื่ องประดับ การวิ เคราะหและประ เมิน 

คุณคาเครื่องประดับ เนนปจจัยดานสังคม 

และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการออกแบบ

เครื่องประดับตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร

จนถึงปจจุบัน 

 

ความหมายและประวัติความเปนมาของ

ความเปนมาของการออกแบบรวมสมัยของ

ญี่ปุน ลักษณะเฉพาะของกระบวนการทัศนแบบ

ญี่ปุน ความสำคัญของวิถีชีวิตตอการออกแบบ

ของญี่ปุน 

กระบวนการประกอบ

ธุรกิจออกแบบ ปญหา 

ความทาทาย อุปสรรค 

และประเด็นที่ผูประกอบ

การธุรกิจออกแบบรุนใหมตองเผชิญ วิธีการ

ระบุและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนา

แนวความคิดเชิงธุรกิจและแผนการตลาด 

การจัดสรรทรัพยากร การจัดการขยาย

โครงการลงทุนใหมและกลยุทธเดิม กรณี

ศึกษาจากผูประกอบการดานธุรกิจออกแบบ 

 

การประกอบการธุรกิจออกแบบ 

 
หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

0123101 
JWL APPRECIAT 

2502430 
DSGN ENTREPRN 2502393 

CONT JP DSGN 

2502379 
APPRE CER 

คุณคางานเครื่องประดับ 

การออกแบบรวมสมัยของญี่ปุน 

คุณคางานเครื่องปนดินเผา 

เครื่องปนดินเผา ปจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่มีผลตอการออกแบบ

เครื่ องป นดิน เผา การ

วเิคราะหและประเมนิคณุคา

เครื่องปนดินเผา 
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ความสำคัญของกระบวนการคิดแลสรางสรรค 

พื้นอารมณและลักษณะการคิด คุณลักษณะ

ของนักสรางสรรคที่ดี ที่มาของความคิด

สรางสรรค ระดับของความคิดสรางสรรค 

กระบวนทัศน ใหม ในการผสมผสานความ

หลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด

ตางสาขา กรณีศึกษา 

จากศาสตรตางๆ 

ภาพรวมของปญหาของ

ม นุ ษ ย ช า ติ ตั้ ง แ ต ป ญ ห า 

ในชีวิตประจำวันถึงปญหา

ระดับโลก เนนการแกปญหา

ในการออกแบบและการวางแผน ประเภทและ

ธรรมชาติของปญหา การคนหาปญหา การนิยาม

ปญหา และกระบวนการแกปญหา ทัศนคติที่ดีตอ

การแกปญหา การประสานความคิดสรางสรรคและ

การคิดเชิงวิพากษ ในกระบวนการแกปญหา การ

พัฒนาทักษะการแกปญหาจากการทำโครงการ

ปฏิบัติการ และกรณีศึกษา 

ระบบสี ทฤษฎีสี ความเปรียบตางสีในเรื่อง

ของสีสัน คาสี ความสวาง ความมืด สีเย็น 

ความเปรียบตางสีตรงขาม ความเปรียบตาง

ซอนผสาน ความอิ่มตัวสี สีแทรกเสริม 

หลักการและองคประกอบของจิตวิทยาการ

ออกแบบสี การใชสีแบบประเพณีนิยมและ

แบบดิจิทัล 

บทนำทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมการรับรู

ทางสายตา การปรับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม

สมัยใหมสูสังคมอิ เล็กทรอนิกสสมัยใหมยุคหลัง 

แนวทางการสรางสรรคและการตีความประสบการณ 

ทางภาพ รูปแบบของสถาปตยกรรม ศิลปะภาพถาย 

ภาพยนตร งานโทรทัศน เครื่องแตงตัว งาน

ออกแบบเรขศิลป เทคโนโลยี และ

ของใช ในชีวิตประจำวัน ที่ถูกกำหนด

โดยมโนทัศน คานิยม และความหมาย

ที่ประกอบกันเปนชีวิตเชิงวัฒนธรรม

ในสังคมเมืองรวมสมัย 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(1-4-4) 2541151 
SPARK CREAT 

2541154 
COLOR AESTHETICS 2541155 

VIS CULT 

2541152 
C/C PROB SOLV 

สุนทรียศาสตรสี (Inter) 

วัฒนธรรมการรับรูทางสายตา (Inter) 

การแกปญหาเชิงวิพากษและสรางสรรค  

(Inter) 

จุดประกายความคิดสรางสรรค (Inter) 
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มนุษยศาสตร   

รูปแบบของการนำเสนอสถาปตยกรรมและ

สถาปนิกในภาพยนตรที่สงผลตอความเขาใจ

เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของมนุษย 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตรที่มีตอ

การรับรูสาธารณะในเรื่องที่วางในชุมชนเมือง 

ชานเมือง และในชนบท การวิเคราะหที่วางใน

สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมตามที่ปรากฏ

ในภาพยนตร 

ทัศนียภาพเมืองสำคัญของ

ยุโรปผานงานสถาปตยกรรม

ชั้นครู การเยี่ยมชมอนุสาวรีย

ที่มีชื่อเสียงที่เปนสวนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรม

ยโุรป ความเขาใจกระบวนแบบหลกัของสถาปตยกรรม 

ตะวันตก พรหมลิขิตที่เหลือเชื่อและโศกสลดของ

จักรพรรดิ เจาผูครองนคร และพระราชินี ใน 

ฐานะผูสรางพระราชวังและคฤหาสนที่นาประทับใจ 

สัญลักษณลึกลับอันเปนลักษณะจำเพาะของ

วัฒนธรรมยุโรปและศาสนาคริสต ภาพรวม

สถาปตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป 

ภูมิและภูมิทัศนเบื้องตน ประวัติความเปนมา 

ภูมิสันฐาน องคประกอบพื้นฐาน แนวคิด 

เกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศนและการออกแบบ

ภูมิทัศน ในขนาดตางๆ และคุณคาในการเสริมสราง

ความเขาใจและคุณภาพชีวิต 

ความรู เบื้องตนดานทฤษฎีการออกแบบ 

และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

สถาปตยกรรมภายใน โดยเฉพาะออกแบบ

ภายในที่พักอาศัย 

ความเขาใจเบื้องตนในการออกแบบ 

สถาปตยกรรมภายใน (Inter) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2541156 
ARCH ENV FILM 

2541159 
UNDST/BSC IA DSGN 2541158 

LAND/LANDSCAPE 

2541157 
PERSPEC EU ARCH 

สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 

ในภาพยนตร (Inter)  

ภูมิและภูมิทัศน (Inter) 

ทัศนียภาพสถาปตยกรรมยุโรป (Inter) 
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การวิเคราะหและวิจารณภาพถายและภาพนิ่งทั้งใน

ดานความเปนบริบทและผลลัพธตามลักษณะการ

ใชสอยในสังคมรวมสมัย ภาพถายและภาพนิ่งใน

ลักษณะของความเปนประวัติศาสตรที่ถูกใสกรอบ

และความเปนสารคดีทางสังคม การวิเคราะหความ

เปนตนฉบับ ความเปนเจาของผลงาน และความ

ถูกตองของภาพ ทักษะการสรางผลงานภาพและ

หลักพื้นฐานของเทคนิคการถายภาพ 

 

การพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานโดย 

วิธีสังเคราะหการออกแบบ ขอมูลตางๆ ไดแก 

แบบสถาปตยกรรม แผนภูมิ งานที่ถูกสรางจริง 

ภาพยนตร และสภาพแวดลอมในเมือง ซึ่งนำ 

มาใช ในการสังเกตและวิเคราะห การตรวจสอบ 

การนำเสนอผลงานในแงของเครื่องมือทาง

ยุทธศาสตร โดยเนนประเด็นสำคัญอันสราง

ความเปนสถาปตยกรรม 

 

บทบาทของการออกแบบ

ของภูมิภาคเอเชียในบริบท

ของชวีติประจำวนั มมุมอง 

เชิงวิธีวิทยาที่แตกตางกันของประวัติศาสตร

ศิลปะ เอเชีย ศิลปะการตกแตง การศึกษา

วฒันธรรมทางวตัถ ุ รปูแบบและหนาที ่ วฒันธรรม

และการศึกษา ความตองการทางวัฒนธรรม

การออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม ความสำคัญ

ระดับสากลของการออกแบบและวัฒนธรรมทาง

วัตถุของเอเชียเนนประวัติศาสตรและบริบทของ

การออกแบบในวัฒนธรรมของเอเชีย 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต:  3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 2541162 
POSTMOD PHOTO 

2541168 
DSGN ASIAN PESSP 2541169 

HIST ANIMATION 

2541163 
FML ANAL/PRES ARCH 

การออกแบบในมมุมองของเอเชยี (Inter) 

ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น (Inter) 

การวิเคราะหอยางเปนทางการและ 

การนำเสนอผลงานทางสถาปตยกรรม (Inter) 

ภาพถายหลังยุคสมัยใหม (Inter) 

บทนำสูประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น 

มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น ตั้งแตการ

ลำดับเวลา วิธีการและสื่อกลาง วัฒนธรรม หัวขอ 

ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของ

เชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณดานวัฒนธรรม 

และความขัดแยง 

ระหวางศิลปะกับ 

อุตสาหกรรม 
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มนุษยศาสตร   

ทัศนศึกษาศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย 

และ/หรือในตางประเทศ รากฐาน พัฒนาการ 

และความสัมพันธระหวางศิลปะกับการออกแบบ 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในบริบทของ

ทองถิ่นที่ ไปทัศนศึกษา 

โ ครงการออกแบบนิ เ ทศศิ ลป เ พื่ อ ชุ ม ชน 

กระบวนการออกแบบที่ชุมชนมีสวนรวม การ

ประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

เอกชน รวมทั้งนิสิตในฐานะผูออกแบบและ 

ผูบริหารโครงการออกแบบ 

พื้นฐานแนวคิดและสาระสำคัญของพระพุทธ-

ศาสนา พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ธรรมสำคัญ 

ที่สอดคลองกับชีวิตประจำวัน พิธีกรรมและ

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา บทบาทการสงเสริม

พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ

ฝกหัดอบรมตนใหเปนผูมีระเบียบวินัย 

ถึงพรอมดวยศีล การเจริญสติภาวนา 

เพื่อพัฒนาปญญา พรอมทั้งมีจิตอาสา 

ธรรมะกับการครองตน 

หนวยกิต: 3(0-9-0) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

2542001 
ART DSGN FLD 

2722288 
DHAMMA SELF 2722272 

DHAMMAVIDYA 

2542002 
COMM DSGN PROJ 

ทัศนศึกษาศิลปะและการออกแบบ (Inter)   

ธรรมวิทยา 

โครงการออกแบบเพื่อชุมชน (Inter)   
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ความเขาใจ ความหมาย คุณคาและขอบขาย

ของงานทัศนศิลป ทฤษฎีที่สำคัญของ

ทัศนศิลปเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในความ

งามของศิลปะสากล และศิลปะประจำชาติ 

 

การศึกษาความรูทางคติชนประเภทเรื่องเลา 

นิทาน เพลง การละเลน การแสดง คติ 

ความเชื่อ และพิธีกรรมที่มีผลตอวิถีปฏิบัติ

ของคนในชุมชนในบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

และสถานที่ การวิเคราะหบทบาทของคติชน 

ที่มีตอความเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชน 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 

หนวยกิต: 3(1-6-2) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 2(2-0-4) 2736106 
ART APPRECIATION 

2746105 
LOC TALES MYTHS 3500111 

INTRO FINE APP ART 

2737110 
MUS APPRECIATION 

เรื่องเลาขานตำนานพื้นถิ่น 

ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น (Inter) 

สังคีตนิยม ศิลปนิยม 

พัฒนาการดนตรีนับแตสมัยโบราณ เสียง

และลักษณะของเครื่ องดนตรีชนิดตางๆ 

ประเภท และลักษณะของดนตรี ไทย และ

ดนตรีของประเทศขางเคียง คีตนิพนธดีเดน

ของนักแตงเพลงเอก  

และดนตรีประจำชาติ 

ทั่วโลก 

ขอบเขต ความหมาย ประวัติศาสตร และ

วิวัฒนาการของงานศิลปกรรมโลก หลักการ

พื้นฐานของงานดานทัศนศิลป นฤมิตศิลป 

ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป 
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มนุษยศาสตร   

ศึกษาแล ะวิ เ ครา ะห วิ วัฒนาการ ในงาน

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 

และงานศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตร จนถึงสมัยจินตนิยมของ

อารยธรรมตะวันตก เนนถึงอิทธิพลของ

ประวัติศาสตร การเมือง สังคม ปรัชญา 

และศาสนา ที่มีตอศิลปะตะวันตก 

1. ศึกษาความสำคัญของศิลปะไทย คุณคา

ของงานศิลปะไทยโบราณ ตลอดจนแนว

ความคิดพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ที่สะทอน

ออกมาในงานศิลปกรรมแขนงตางๆ  

2. ศึกษาลักษณะและความหมายของศิลปะ

ไทยแขนงตางๆ 

 

ผลงานศิลปะตะวันตกในยุคตนสมัยใหมตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 15-17 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ศาสนาโดยเฉพาะพระคัมภีร ใหมและตำนาน

เกี่ยวกับเทพและบุคคลสำคัญในสมัยกรีก-โรมัน

โบราณ เนนงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่

สรางในทวีปยุโรป 

 

1. ศึกษาศิลปะอินเดียตั้งแตอารยธรรมลุมนํ้า

สินธุ ถึงศิลปะสมัยอิสลามดานรูปแบบศิลปะ  

(Style) วิวัฒนาการ ตลอดจนแนวความคิด 

ความหมายทางประติมานวิทยา (Iconography) 

ที่แสดงออกมาในงานศิลปกรรมแขนงตางๆ  

2. ศึกษาอิทธิพลศิลปะอินเดีย ที่มีตอภูมิภาค

เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ 

ศิลปะลังกา ศิลปะพมา จากหลักฐาโบราณคดี

และประวัติศาสตรศิลปะ 

ประวัติศิลปะตะวันออก 

หนวยกิต: 3(3-0-6) หนวยกิต: 3(2-2-5) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

3501120 
HIST WEST ART I 

3501222 
HIST ORNTAL ART I 3501217 

EAR MOD ART 

3501214 
THAI ARTS I 

ทัศนศึกษาศิลปะและการออกแบบ (Inter)   

ศิลปะยุคตนสมัยใหม 

ศิลปะไทย 1  
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ประวัติศาสตรแฟชั่น พัฒนการเครื่องแตงกาย

จากสมัยบุพกาลจนถึงปจจุบัน เครื่องแตงกาย

ในอารยธรรมตะวันตกและอิทธิพลที่มีตอการ

ออกแบบแฟชั่นสมัยใหม 

ผลงานและแนวคิดในการออกแบบเรขศิลป

อยางกวางตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึง

ปจจุบันที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค

และการเคลื่อนไหวดานการออกแบบในงาน

เรขศิลป 

การพัฒนาการของ

ดนตรีคลาสสิกตั้งแต

พัฒนาการของดนตรีคลาสสิก 

ตั้งแตยุคเรอเนสซองสจนถึง

ปจจุบัน เครื่องดนตรีและการ

ประสมวง ประวัติ คีตกวีที่ มี 

ชื่อ เสียงและผลงาน การฟง

เพลง การเขาชมการแสดง

ดนตรี โดยเนนความซาบซึ้งใน

ดนตรีและมารยาทที่ดีของผูฟง

คอนเสิรต 

 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 3502271 
HIST FASHION 

3503101 
CL MUS SCRN 3503111 

INTRO CLASSIC 

3502272 
HIST GRAPH DSGN 

เพลงคลาสสิกบนจอเงินและจอแกว  

(Inter) ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน  (Inter) 

ประวัติศาสตรการออกแบบเรขศิลป ประวัติศาสตรแฟชั่น 

ยุคเรอเนสซองสจนถึงปจจุบัน เครื่องดนตรี

และการประสมวง คีตกวีที่มีชื่อ เสียงและ 

ผลงาน การฟงเพลงคลาสสิกที่ ใชประกอบ

ภาพยนตรและรายการโทรทัศน ในรูปแบบ 

ตางๆ 
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มนุษยศาสตร   

เนื้อหารายวิชา 

กรอบความคิด การทำงาน กระบวนการ และ

เครื่องมือตางๆ ของการคิดทางการออกแบบเพื่อน

วัตกรรม แนวคิดหลัก หลักการ และเครื่องมือที่ ใช 

ในการคิดทางการออกแบบ ในฐานะวิธีวิทยาที่เปน

ระบบสำหรับการวางแผน ทั้งในบริบทของธุรกิจและ

ไม ใชธุรกิจ เครื่องมือทางการออกแบบที่ ใชจัดการ

ปญหาในโลกแหงความเปนจริง ไดแก การคนพบ

ปญหา การกำหนดกรอบของปญหา การแกปญหา 

เทคนิคการสรางความคิด และเครื่องมือสรางสรรค 

การประยุกตตรรกะแบบอุปนัย นิรนัย และจาระไน 

จักษุวาทวิธีสำหรับการสื่อสารและพรรณนา การใช

เทคโนโลยีเพื่อการโนมนาว 

ลักษณะเฉพาะ ประวัติ และพัฒนาการของ 

อาชญนิยาย ความสัมพันธระหวางอาชญนิยาย

กับสังคม การวิเคราะหและตีความตัวบทคัดสรร

ทั้งในรูปแบบนวนิยายและภาพยนตรทั้งของ 

ไทยและตางประเทศ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมเพื่อศิลปะ

บำบัดและภูมิทัศนบำบัด ทักษะการวิเคราะหและกำหนด

ปญหาในบริบทของพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาแนวคิดใน

การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเพื่อการบำบัดและการ

รักษา ปฏิบัติการออกแบบและการทำงานเปนกลุมโดยใช

กรณีศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการของศิลปะไทย ทั้ง

ดานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 

หัตถกรรม และงานศิลปะอื่น ใหรู ถึงรูปแบบ 

ลักษณะเฉพาะคุณคาของศิลปะไทย ตลอดจน

อิทธิพลและผลกระทบของศิลปะจากประเทศ

ใกลเคียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ประวัติศิลปะไทย 

หนวยกิต: 3: (3-0-6) หนวยกิต: 3(3-0-6) 

หนวยกิต: 3 (3-0-9) 

หนวยกิต: 3(3-0-6) 

2542003 
Design thinking for innovation 

3501224 
HISTORY OF THAI ART 2504102 

HEALG ART/LDSCP 

2210221 
CRIME FICT/FILM 

การคิดทางการออกแบบเพื่อนวัตกรรม (Inter) 

ศิลปะบำบัดและภูมิทัศนบำบัด 

ปริทัศนอาชญนิยายและภาพยนตร 
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แนวนิยมทางศิลปะของการออกแบบนฤมิตศิลป 

ภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต

ศตวรรษที่ 18 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 

หนวยกิต: 3 (3-0-9) 3502222 
HIST CREAT ARTS I 
ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป 1  

 

มนุษยศาสตร   
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Chulalongkorn University Values Integration Program 
“Personalized Learning, Extraordinary Success” 

CUVIP
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CUVIP เปนหลักสูตรระยะสั้นที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบใหม สรางสรรค

กจิกรรมเพือ่เปดโอกาสใหผูเรยีนไดมโีอกาสสมัผสั เกดิแรงบนัดาลใจ และเรียนรูองคความรูขามศาสตร

สาขา 

 

CUVIP มุงสรางบัณฑิตจุฬาฯ ใหรูจักตัวเอง คนพบความชอบ และพัฒนาตัวเองเพื่อ

เตรียมพรอมสูโลกการทำงานอยางมืออาชีพ เสริมสรางคุณลักษณะและคานิยมที่ดีในการดำเนิน

ชีวิต เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศไทยและสังคมโลก เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

Chulalongkorn University Values Integration Program 

หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น โดยศูนยการศึกษาทั่วไป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“Personalized Learning, 
Extraordinary Success”

CUVIP
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Personalized  Learning 

1 2 3 

Self-Discovery 

รูจักตัวเอง คนพบ 

ความชอบ 

Co-creation 

platform 

CU Staff บุคลากรจุฬา 

Alumni  ศิษยเกาจุฬาฯ 

Industry อุตสาหกรรมภาคธุรกิจ 

CSO  องคกร/ภาคประชาสังคม 

Career 

Development 

พัฒนาทักษะอาชีพ 

Values 

Characters 

บมเพาะอุปนิสัย 

วิทยากร/ผูสอนของเรา 

กิจกรรม CUVIP ไดรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมกับ 

1. บุคลากรจุฬา/ชมรมนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2. ศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน บัณฑิต องคกร และ 

 สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3. องคกรภาคธุรกิจ ที่พัฒนารวมกับภาคธุรกิจที่ตอบโจทย  

 Thailand  4.0/New S-curves  
 

4. ภาคประชาสังคม/social enterprise  
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อยากเขาร
วมกิจกรรม

 

ตองทำอยางไร? 

เว็บไซตจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) 

 

1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเรียนผานทางเว็บไซต 
 

2. ฐานขอมูลจะแสดงรายละเอียดการเรียนรูที่คุณเลือกได 

 ตามความสนใจ 
 

3. ผู เรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตร  

 CUVIP 

สมัครผานทาง www.cuvip.gened.chula.ac.th 

อยากเขารวมกิจกรรมตองทําอยางไร  ? 
สมัครผานทาง www.cuvip.gened.chula.ac.th  
เว็บไซตจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) 
1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเรียนผานทางเว็บไซต 
2. ฐานขอมูลจะแสดงรายละเอียดการเรียนรูที่คุณเลือกไดตามความสนใจ 
3. ผูเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเมื่อสําเร็จหลักสูตร CUVIP 
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หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP แบงออกเปน 3 หมวด ไดแก 

ตัวอยางกิจกรรม 

 

1 
ดาน Self-Discovery : 

รูจักตัวเอง คนพบ

ความชอบ 

 

  การทำสบู Home made อยางงาย 

  เปลี่ยนพลิกความคิดชีวิตมีสุข 

  การสรางวิสัยทัศนบุคคล  

  เปดมุมมอง สมองเชิงรุก  

  สนุกกับชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

  ปนดินญี่ปุน 

  การทำกลองไมการบูรหอม 

  Balloon Workshop 

  เดคูพาจกระตุนตอมความคิดสรางสรรค  

  สนุกกับกลองแบบมืออาชีพ 

  เรียนรูคนดวยโหงวเฮงบนใบหนา 

  พบรักที่ ใช 

  จินตนาการ สูการสรางสรรคอยางมืออาชีพ 

  ดอกไมการบูรหอม 

  รอยมาลัยตุม 

  พิมเสนน้ำและเกลือขัดผิวสมุนไพร 

  rainbow loom ถักหนังยางแฟนซี 

  Hand-building pottery techniques การปน/ขึ้นรูป 

  เครื่องปนดินเผาเปนภาชนะตางๆ ดวยมือ 

  The loom ทอที่รองแกว 
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3 
ดาน Values Characters : 

เสริมสรางคุณลักษณะและ 

คานิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต 

 

2 
ดาน Career Development : 

พัฒนาตัวเองเพื่อเตรียม 

พรอมสูโลกการทำงานอยาง 

มืออาชีพ 

 

 เทคนิคการวางแผนสูความสำเร็จ 

 เรียนเกง ทำงานเกง ดวยมายด แมป 

 เคล็ดลับจำเกง จำแมน 

 การนำเสนออยางทรงพลัง 

 ภาษาจีนกลางเบื้องตน 

 การพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ 

 สนทนาภาษาจีน 

 Impromptu Speech สื่อสารแบบฉับพลัน  

 สรางสรรคและเกิดประสิทธิผล 

 แตงหนาใส สไตลอินเทรนด 

 เว็บไซตและซอฟตแวรชวยการนำเสนอ 

 New Gen Presenter 

 ศิลปวัฒนธรรม (Korean Days) 

 ความหลากหลายทางเพศ 

 หมวกความคิดพิชิตปญหา 

 Healthy Mind & Healthy Life 

 ทุมทับจับหัก สกัดการถูกรังแก 

 พูดอยางไรใหผูกใจเหมือนตองมนต 

 การสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล 

 

 Daily English conversation  

 LEAN Business Model  

 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  

 เรียนภาษาอังกฤษจากขาว  
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    GenEd 30 หนวยกิต แบงเปนอะไรบาง? 

 
- 12 หนวยกิต เปน GenEd 4 หมวด (หมวดมนุษยศาสตร,  

  หมวดวิทย-คณิต, หมวดสหศาสตร, หมวดสังคมศาสตร)  

  ใหเลือกเรียนหมวดละ 3 หนวยกิต 

 - 6 หนวยกิต เปน GenEd ที่คณะบังคับ (GenEd กลุมพิเศษ) 

 - 12 หนวยกิต เปน วิชาภาษาตางประเทศ 

คำถาม - คำตอบ 

   Free Electives  

   6 หนวยกิต คืออะไร? 
 

นิสิตสามารถลงเรียนวิชาใดก็ไดที่เปด

สอนในจุฬาฯ แต ไม ไดอยู ในหลักสูตร

ที่ตนเองเรียน 

รายวิชา 02XXXXX เปนรายวิชาที่ศูนยการ

ศึกษาทั่วไป (GenEd) บริหารจัดการโดยมี

รายวิชาตางๆ ใหเลือกเรียนครบทั้ง 4 หมวด 

สวนมีวิชาอะไรบางสามารถตรวจสอบที่ 

http://www.gened.chula.ac.th/   

รายวิชา 02XXXXX คืออะไร? 

ถาลง GenEd ครบทุกหมวดแลว และตองการลง GenEd เพิ่ม 

อีกไดหรือไม? 

ถาเรียน GenEd ที่กำหนดครบทุกหมวดแลว สวนที่เกินมาจะปรับ 

เปนเลือกเสรี สวนการคิดเกรด จะขึ้นกับแตละคณะวากำหนดในเลม

หลักสูตรวาสามารถนำวิชา GenEd ที่ เกินมาคิดรวมเปนเกรดให 

หรือไม แนะนำวาให ไปดูที่เลมหลักสูตรหรือสอบถามไปทางทะเบียน 

คณะ 

1 

2 

3 

4 
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Gen-Lang จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ  

1. วิชาภาษาอังกฤษของทางสถาบันภาษา  

2. วิชาภาษาตางประเทศอื่นๆ ของคณะอักษรศาสตร 

โดยแตละคณะกำหนด Gen-Lang ไวแตกตางกัน นิสิตสามารถตรวจสอบ

ไดจากเลมหลักสูตรของคณะหรือสอบถามที่ฝายทะเบียนของคณะ 

กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผูสอนตองการคุยรายละเอียดกับนิสิตเพื่อพิจารณา

นิสิตตามความเหมาะสมจริงๆ นิสิตจึงตองไปพบผูสอนในคาบแรกของการ

จัดการเรียนการสอน  เชน วิชา DESIGN THINK INNO ผูสอนจะมี

กิจกรรมในการคัดเลือกนิสิตดวยตนเอง  

วิธีการเช็ครายวิชา GenEd สามารถ  

ทำไดหลายวิธี เชน เขาไปดูขอมูลที่  

www.gened.chula.ac.th หรือ  

www.reg.chula.ac.th 

 

วิธีการเช็ครายวิชา GenEd สามารถ  

Gen-Lang คืออะไร? 

กรณีที่จะลงทะเบียนในระบบ Reg chula แลวเขียนวา

รับคน/0 หมายความวาอยางไร? 

รายวิชาที่ขึ้นตนดวยรหัสคณะ เปดเปน GenEd ดวย

หรือไม แลวถาเปดเปน GenEd อยูหมวดใด? 

5 

6 

7 
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สามารถตรวจสอบไดที่ www.gened.chula.

ac.th หรือ www.gened.chula.ac.th 

วิธีการประเมินผลการเรียน

แบบผาน/ไมผาน 

กรณีที่นิสิตอยากจะเอารายวิชา GenEd ประเมินผลการเรียนเปน S/U 

สามารถทำได 2 วิธี 

1. เลือกเรียนในรายวิชา 21
st
 GenEd ที่มีการประเมินผลเปน S/U   

2. ในรายวิชา GenEd อื่นๆ ที่ตองการประเมินผลเปน S/U  นิสิตจะตองทำ

เรื่องยื่นคำรองเอง โดยติดตอฝายทะเบียนของคณะที่นิสิตสังกัดอยู และตอง

ดำเนินการภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 

ปจจุบันรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปน S/U เชน รายวิชาการศึกษาทั่วไป 

กลุม 21
st
 GenEd สามารถนำไปนับหนวยกิตเขาในโครงสรางหลักสูตร เพื่อจบการ

ศึกษาได เหมือนกับรายวิชา GenEd อื่นๆ ที่มีการประเมินผลเปน Letter grade และ

ดวยการประเมินเปน S/U จึงไมมีผลตอ GPAX 

สามารถดูตารางเรียน GenEd ไดที่ ใด 
GenEd ที่ยังไมประกาศ 

หองเรียนสามารถ 

สอบถามขอมูลไดที่ ใด 

สามารถสอบถามไดที่ 

ศูนยการศึกษาทั่วไป 
S/U คืออะไร  

การทำเรื่องรายวิชา GenEd เปน S/U สามารถทำไดหรือไม? 

รายวิชาที่มีการประเมินเปน S/U สามารถนำมานับหนวยกิตเขา

โครงสรางหลักสูตร เพื่อจบการศึกษาหรือนับหนวยกิตเปนวิชา 

เลือกเสรีไดหรือไม? 

8 

10 

11 

12 

9 
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Office GenEd อยูที่ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา  

(ตรงขามกับเรือนไทย จุฬาฯ) หรือสามารถสอบถามไดที่ 

 

          Tel : 0 2218 3914-20   Fax : 0 2218 3916 

          FB : Office of General Education Chulalongkorn University 

          LINE@ : @GenEd CU       ID LINE : @rfc8338h 

Contact Us 

ลงวิชายอดฮิตของ 02XXXXX ไม ได แตจำเปนตองเรียนจริงๆ 

จะทำยังไงดี? 

นิสิตสามารถขอสิทธการลงทะเบียนเรียนไดที่งาน GenEd fair ซึ่งจะ 

จัดขึ้นทุกเทอม แตสิทธิ์ก็มีจำนวนจำกัด เกณฑการพิจารณาก็มี 

หลายอยางดวยกัน แตที่สำคัญเลยคือเหตุผลวาทำไมนิสิตจำเปน 

ตองเรียนวิชานี้  

ถามีปญหาเกี่ยวกับ GenEd เราสามารถติดตอหรือ 

          LINE@ : @GenEd CU       ID LINE : @rfc8338h          LINE@ : @GenEd CU       ID LINE : @rfc8338h

ถามใครได? 

13 

14 

FB : Office of General Education Chulalongkorn University 

LINE@ : @GenEd CU        

ID LINE : @rfc8338h 



ศูนยการศึกษาทั่วไป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7 ทักษะ

สังคมศาสตร

สหศาสตร

มนุษยศาสตร

21st GenEdGenEd

วิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร

นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.gened.chula.ac.th
www.cuvip.gened.chula.ac.th

G
enEd ศูนยการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ติดตอสอบถามไดที่
ศูนยการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2218-3914-20  อีเมล gened@chula.ac.th
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