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1.  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวม    ไม่น้อยกว่ำ 30  หน่วยกิต 

1.2 โครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชำสร้ำงเสริมอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย  ให้เรียน   6  หน่วยกิต 
           2) กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    ไม่น้อยกว่ำ 12  หน่วยกิต 
  2.1) วิชำบังคับเรียน   ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
  2.2) วิชำเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 

      (ให้เลือกเรียนรำยวิชำใน กลุ่มวิชำเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
3) กลุ่มวิชำกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21    ไม่น้อยกว่ำ  6  หนว่ยกิต 

           4) กลุ่มวิชำมนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม    ไม่น้อยกว่ำ    6     หน่วยกิต 
 

  



3 

 

รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  ให้เรียน   6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับเรียน     ให้เรียน   6  หน่วยกิต 

GE64101 ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น       3(3-0-6) 
The King’s Philosophy for Local Development 

GE64102   อยุธยำศึกษำ        3(3-0-6) 
  Ayutthaya Studies 

 
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาบังคับเรียน    ให้เรียน   6 หน่วยกิต 

GE64201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
English for Communication 

GE64202 ภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะกำรเรียนรู้       3(3-0-6) 
English for Study Skills 

 2.2) วิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
(ให้เลือกเรียนรำยวิชำใน กลุ่มวิชำเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต) 
- กลุ่มวิชาภาษา      

GE64203 ทักษะภำษำอังกฤษในระดับสูง       3(3-0-6) 
Advanced English Skills 

GE64204 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสอบวัดมำตรฐำน       3(3-0-6) 
English for Standardized Tests 

GE64205 ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
 Korean for Communication 

GE64206   ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
GE64207 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
GE64208 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
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  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     
GE64209 กำรรู้สำรสนเทศ        3(3-0-6) 

 Information Literacy 
GE64210 เทคโนโลยีสำรสนเทศกับชีวิตยุคใหม่     3(2-2-5) 
  Information Technology and Modern Life 
GE64211 สื่อดิจิทัลกับสังคม       3(3-0-6) 
  Digital Media and Society 
 

3) กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GE64301* ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน       3(3-0-6) 

Sustainable Social Enterprise 
GE64302 ผู้ประกอบกำรวิถีใหม่       3(2-2-5) 
  New Normal Entrepreneur 
GE64303 กำรออมและกำรลงทุน       3(3-0-6) 
  Saving and Investment 
GE64304 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน       3(3-0-6) 
                     Safety in Daily Life 
GE64305 เพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์       3(3-0-6) 

 Sexuality Education and Reproductive Health 
GE64306 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 

Science and Technology in Life 
GE64307 วิถีสุขภำพ         3(2-2-5) 

Healthy Lifestyle 
GE64308  คุณค่ำชีวิตในโลกยุคใหม่       3(3-0-6) 
 Value of Life in the Contemporary World 
GE64309 ทักษะกำรคิดและกำรพัฒนำตนในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 

Thinking and Personal Growth for 21st Century 
 

* หมำยเหตุ  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
 
 
 

4) กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
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GE64401   กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน       3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง   3(2-2-5) 

Potential Citizen 
GE64403 ไทยศึกษำ        3(3-0-6) 
 Thai Studies 
GE64404 วิถีโลกกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 Global Ways and Cultural Diversity 
GE64405 พลเมืองสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน    3(2-2-5) 
 Green Citizen and Sustainable Development 
GE64406   ไทยกับควำมหลำกหลำยของเอเชีย      3(3-0-6) 

Thailand and Asian Diversity 
GE64407   บุคลิกภำพของคนรุ่นใหม่       3(3-0-6) 
  Personality for New Generation 
GE64408 เรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
 Learning and Tourism 
GE64409 สุนทรียภำพของชีวิต    3(2-2-5) 
  Aesthetics for Life 
GE64410 ผู้น ำนันทนำกำร        3(2-2-5) 
  Recreation Leadership 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

GE64101 ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น      3(3-0-6) 
The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิดและหลักกำรของศำสตร์พระรำชำจำกโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริหรือพระ

บรมรำโชบำย หลักวิธีกำรเข้ำใจ เข้ำถึงและพัฒนำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวคิดและทักษะ
กำรเป็นวิศวกรสังคม บูรณำกำรเพ่ือกำรประยุกต์ใช้ สืบสำน รักษำ ต่อยอดสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ใช้กระบวนกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งกำรเรียนรู้และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  โดยเน้นโมเดลที่ตอบสนองเศรษฐกิจในยุคนั้นๆ 

 
GE64102   อยุธยำศึกษำ       3(3-0-6) 
  Ayutthaya Studies 

คุณค่าและความส าคัญของพระนครศรีอยุธยาในฐานะอดีตราชธานีของไทยและมรดกโลก
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม สภาพปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพ
และโอกาสในฐานะมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   
 

2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
GE64201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 

English for Communication 
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับ

ตนเองและครอบครัว กำรจับจ่ำยใช้สอย สถำนที่ กำรท ำงำน กำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และ  
กำรแสดงควำมคิดเห็นกับบุคคลที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

English listening, speaking, reading, and writing for everyday communication about 
oneself, family, expenditure, places, working, exchanging information in daily life, and giving 
opinions about various topics effectively 

 
GE64202 ภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะกำรเรียนรู้      3(3-0-6) 

English for Study Skills 
ทักษะภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน  

กำรเขียน และจดบันทึกในหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
Essential English skills for studying and knowledge seeking, listening, speaking, 

reading, writing, and notetaking on topics which are familiar or of personal interest 
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GE64203 ทักษะภำษำอังกฤษในระดับสูง      3(3-0-6) 
Advanced English Skills 
ทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนขั้นสูง กำรจับใจควำมส ำคัญ

เนื้อหำที่ได้จำกกำรฟังและกำรอ่ำนบทควำมที่มีควำมซับซ้อน  กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรอภิปรำย และ  
กำรน ำเสนอในหัวข้อต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องและคล่องแคล่ว   

Advanced English skills in listening, speaking, reading, and writing, ability in 
listening and reading main idea for complicated text, essential advanced English for discussion 
and presentation in various topics with accuracy and fluency 
 
GE64204 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสอบวัดมำตรฐำน      3(3-0-6) 

English for Standardized Tests 
ลักษณะข้อสอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษ โครงสร้ำงข้อสอบและเทคนิคกำรท ำข้อสอบ 

ไวยำกรณ์ และค ำศัพท์ บทอ่ำน กำรสนทนำที่พบในชีวิตประจ ำวัน บทสนทนำ และส ำนวนที่มักจะปรำกฏใน
ข้อสอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 

Characteristics of English standardized tests, structures of the tests, techniques 
and tips, grammar, vocabulary, passages, conversations and dialogues, and frequently 
appeared idioms in English standardized tests 
 
GE64205 ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร     3(3-0-6) 

 Korean for Communication 
กำรฟัง และกำรพูดภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรทักทำยกำรแนะน ำตัว  

กำรสอบถำมข้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็น โดยมีกำรเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม 
 

GE64206   ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

กำรฟัง และกำรพูดภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรทักทำยกำรแนะน ำตัว  
กำรสอบถำมข้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็น โดยมีกำรเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม 

 
GE64207 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

กำรฟัง และกำรพูดภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรทักทำยกำรแนะน ำตัว  
กำรสอบถำมข้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็น โดยมีกำรเปรียบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรม  
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GE64208 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร      3(2-2-5) 

Thai for Communication 
กำรเรียนรู้หลักเกณฑ์และกำรฝึกปฏิบัติทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำร ทั้งทักษะ        

กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและเพ่ิมพูนทักษะทำงภำษำ สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
GE64209 กำรรู้สำรสนเทศ       3(3-0-6) 

 Information Literacy 
 กำรรู้สำรสนเทศกับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้

สำรสนเทศ กำรให้ควำมหมำยและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร กำรคัดเลือกแหล่งสำรสนเทศ กลยุทธ์กำรค้น
และทักษะกำรสืบค้น กำรประเมินคุณค่ำ กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ กำรเรียบเรียงและกำรน ำเสนอ
สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ จรรยำบรรณของผู้ใช้สำรสนเทศ กฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ 

 
GE64210 เทคโนโลยีสำรสนเทศกับชีวิตยุคใหม่    3(2-2-5) 
  Information Technology and Modern Life 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ กำรจัดกำรข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำนักงำน
ส ำเร็จรูปและกำรใช้คลำวด์แอปพลิเคชัน ด้ำนเอกสำร ด้ำนกำรน ำเสนอ ด้ำนแผ่นตำรำงท ำกำร ทำงเลือกที่
เหมำะสมที่สุด สมรรถนะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควำมปลอดภัย จริยธรรมคอมพิวเตอร์ ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน 

 
GE64211 สื่อดิจิทัลกับสังคม      3(3-0-6) 
  Digital Media and Society 
  ธรรมชำติของสื่อดิจิทัล กระบวนกำรสื่อสำรของสื่อดิจิทัล กำรใช้ประโยชน์จำกสื่อดิจิทัลของ
ปัจเจกบุคคลและสถำบันทำงสังคม ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง กำรสร้ำง
ตัวตนและกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมในสื่อดิจิทัล กำรรู้เท่ำทันสื่อดิจิทัล กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อดิจิทัล 
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3) กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  
GE64301 ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน      3(3-0-6) 

Sustainable Social Enterprise 
กำรศึกษำบทบำทของธุรกิจที่มีต่อสังคม แนวคิดเบื้องต้นของควำมยั่งยืน สภำพแวดล้อมทำง 

สังคม กำรสร้ำงธุรกิจบนแนวคิดแห่งควำมเที่ยงธรรม กำรตัดสินใจทำงธุรกิจกับกำรค ำนึงถึงศีลธรรม               
กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมรู้ พ้ืนฐำนในด้ำนจิตวิทยำของ
พฤติกรรมผู้บริโภคและกำรใส่ใจในกำรให้บริกำร ธุรกิจเพ่ือสังคมกับกำรพัฒนำชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคมท่ียั่งยืน  
หมายเหตุ  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

A study of a role of business in the society; the basic concept of sustainability, 
social environment; creating new businesses with ethical thought; managerial decision-making 
and moral issue; enhancing organization effectiveness and happiness at work; the 
fundamental concepts of psychology of consumer behavior and service mind; social business 
and community development; sustainable social enterprise 
Remark  Teaching in English 
 
GE64302 ผู้ประกอบกำรวิถีใหม่      3(2-2-5) 
  New Normal Entrepreneur 
  แนวคิดทฤษฎีในกำรด ำเนินธุรกิจวิถีใหม่ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจออนไลน์ ตลำดใน
ระบบเศรษฐกิจ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน รูปแบบธุรกิจ เครื่องมือกำรวิเครำะห์ของธุรกิจด้วย Business 
Model Canvas วิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องธุรกิจ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบธุรกิจ 
 
GE64303 กำรออมและกำรลงทุน      3(3-0-6) 
  Saving and Investment 
  ควำมรู้เบื้องต้นและกำรน ำแนวคิดด้ำนกำรออมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต บทบำท หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในกำรเสียภำษี รวมถึงสิทธิ์ประโยชน์ทำงภำษีตำมแนวนโยบำยของภำครัฐบำล ควำมรู้             
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และกำรสร้ำงผลตอบแทนของเงินออมในกำรลงทุนใน
ตลำดเงินและตลำดทุน กำรวำงแผนทำงกำรเงินให้สอดคล้องในสภำวะเศรษฐกิจ สู่กำรเกษียณอำยุอย่ำงยั่งยืน 
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GE64304 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6) 
                     Safety in Daily Life 
  แนวคิด ควำมหมำย ขอบเขต กำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ควำมปลอดภัยในบ้ำนและชุมชน  ควำมปลอดภัย            
ในสถำนศึกษำ อัคคีภัย และภัยธรรมชำติ กำรเลือกรับประทำนอำหำร และกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัย ท่ำทำง 
กำรท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐำน 
 
GE64305 เพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์      3(3-0-6) 
  Sexuality Education and Reproductive Health 
  ควำมหมำย แนวคิด ขอบข่ำย ควำมส ำคัญของเพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์ เพศวิถี ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ สุขภำพทำงเพศ กำรวำงแผน
ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 
GE64306 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต       3(3-0-6) 

Science and Technology in Life 
ควำมรู้วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  กำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 

GE64307 วิถีสุขภำพ        3(2-2-5) 
Healthy Lifestyle  
วิถีชีวิตเพ่ือสุขภำพแบบองค์รวม กำรเสริมสร้ำงสุขภำพด้วยกำรออกก ำลังกำย และกำรเล่น

กีฬำ กิจกรรมทำงกำยที่เหมำะสมแต่ละบุคคล หลักโภชนำกำร ปัญหำโภชนำกำร กำรบริโภคอำหำรเพ่ือ  
กำรมีสุขภำพท่ีดี และเหมำะสมกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย กำรสร้ำงสุขภำพจิตที่สมดุล และเป็นสุข 
   
GE64308 คุณค่ำชีวิตในโลกยุคใหม่      3(3-0-6) 

Value of Life in the Contemporary World  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่ำชีวิตมนุษย์ตำมหลักศำสนำ ปรัชญำ และจริยธรรม ควำมคิดเกี่ยวกับ

คุณค่ำชีวิตในกระแสโลกยุคใหม่ ปัญหำชีวิตและกำรแก้ปัญหำชีวิตในโลกยุคใหม่ กำรสร้ำงคุณค่ำชีวิตตำมหลัก
ศำสนำ และค่ำนิยมสังคม ชีวิตที่มีคุณค่ำกับสันติภำพในสังคม กำรพัฒนำทักษะในกำรด ำเนินชีวิตที่มีคุณภำพ 
สังคมยุคดิจิทัลกับกำรพัฒนำคุณค่ำชีวิต สมำธิกับกำรสร้ำงคุณค่ำชีวิต 

 
 



11 

 

GE64309 ทักษะกำรคิดและกำรพัฒนำตนในศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 
  Thinking and Personal Growth for 21st Century 
  ควำมหมำย ธรรมชำติของกำรคิด กำรคิดเชิงเหตุผล เครื่องมือที่ใช้ในกำรคิด ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ 5cs กำรตรวจสอบกำรรับรู้ตัวตนและกำรพัฒนำตนเอง รู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว              
เข้ำใจควำมจริง และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีกำรบูรณำกำร เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ทักษะที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิต และกำรประกอบอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพในศตวรรษที่ 21 

 
4) กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม  

GE64401   กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน      3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 ควำมหมำย ประเภท ควำมส ำคัญของกฎหมำย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วย
บุคคล  ทรัพย์และทรัพย์สิน  สัญญำที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ ำวัน กฎหมำยครอบครัวและมรดก ประมวล
กฎหมำยอำญำภำคทั่วไปและภำคควำมผิดที่เกี่ยวกับชีวิตประจ ำวัน กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร              
บัตรประจ ำตัวประชำชน  ยำเสพติดให้โทษ กำรจรำจร กฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน 
 
GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง  3(2-2-5) 

Potential Citizen 
 ควำมเป็นพลเมือง หลักประชำธิปไตย หลักสิทธิและเสรีภำพ หลักควำมเสมอภำค หลักสิทธิ
มนุษยชน หน้ำที่พลเมือง กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมกำรเรียนรู้และเข้ำใจกฎหมำย นโยบำยและข้อมูลข่ำวสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดจิตพอเพียง 
(STRONG) สู่กำรเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อพัฒนำสังคมและป้องกันกำรทุจริต 
 
GE64403 ไทยศึกษำ       3(3-0-6) 
  Thai Studies 
  วิวัฒนำกำรและปรำกฏกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรมควำมเชื่อ พิธีกรรม 
เศรษฐกิจและกำรปกครองของไทย ควำมหลำกหลำยทำงสังคมและพหุวัฒนธรรมไทย แนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศภำยใต้ควำมเป็นไทยในยุคโลกำภิวัฒน์  
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GE64404 วิถีโลกกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
Global Ways and Cultural Diversity 
วิวัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ วิกฤติกำรณ์ของโลก ควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำง

ทำงชนชำติ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักสิทธิมนุษยชน กำรปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 
GE64405 พลเมืองสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   3(2-2-5) 
 Green Citizen and Sustainable Development 
 ควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหำ สำเหตุ ผลกระทบและแนวทำงกำรแก้ไข จิตอำสำกับ
กำรมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยหรือท้องถิ่นตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) 

 
GE64406   ไทยกับควำมหลำกหลำยของเอเชีย     3(3-0-6) 
  Thailand and Asian Diversity 

ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย และภูมิภำคเอเชีย
ควำมแตกต่ำงของลักษณะทำงภูมิศำสตร์  กำรวิเครำะห์ปัญหำส ำคัญทำงภูมิศำสตร์ที่ส่งผลด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ และกำรเกิดภัยธรรมชำติ บทบำทและควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรม กำรเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย 

 
GE64407   บุคลิกภำพของคนรุ่นใหม่      3(3-0-6) 
  Personality for New Generation 
  ควำมส ำคัญของบุคลิกภำพ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยในและภำยนอก กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพที่ดีให้สอดคล้องกับบริบทของคนรุ่นใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ทักษะใน  
กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรโน้มน้ำวใจ มำรยำททำงสังคม และกำรเสริมภำพลักษณ์เพ่ือควำมส ำเร็จ
ของคนรุ่นใหม ่
 
GE64408 เรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
 Learning and Tourism 
 ทิศทำงทำงกำรท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวแต่ละภูมิภำค
ของไทยและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กิจกรรม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรท่องเที่ยว ปัจจัยดึงดูดใน
กำรท่องเที่ยว แนวทำงส่งเสริมกำรตลำดกับกำรท่องเที่ยว กำรวำงแผนกำรเดินทำงท่องเที่ยว แนวกำรปฏิบัติ
ตัวระหว่ำงเดินทำงท่องเที่ยว และถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว โดยกำรจดบันทึกและใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สู่กำรปฏิบัติจริง 
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GE64409 สุนทรียภำพของชีวิต  3(2-2-5) 
 Aesthetics for Life  
 ทฤษฎีทำงสุนทรียศำสตร์ กระบวนกำรและองค์ประกอบของกำรรับรู้ควำมงำมในธรรมชำติ
และควำมงำมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น สุนทรียะทำงทัศนศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และสุนทรียวัตถุใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรสร้ำงประสบกำรณ์สุนทรียะในรูปแบบต่ำง ๆ ฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำนทัศนศิลป์ 
ดนตรี กำรขับร้อง กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ผลงำนศิลปะ และกำรพัฒนำค่ำนิยม 
ด้ำนสุนทรียภำพในตัวบุคคล 
 
GE64410 ผู้น ำนันทนำกำร       3(2-2-5) 
  Recreation Leadership 
 ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ  กำรด ำเนินงำน เทคนิคและวิธีกำรเป็นผู้น ำนันทนำกำร                          
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำม กำรเขียนโครงกำรและกำรฝึกปฏิบัติกำรเป็นผู้น ำด้วย                 
กิจกรรมต่ำงๆ ทำงนันทนำกำร 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีวินัย 
2) มีส ำนึกดี 
3) มีวิริยะอุตสำหะ 
4) มีจิตอำสำ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ 

อดทน อดกลั้น มีควำมเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย หรือด้ำนวิชำกำรและอำชีพ 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง จัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น กำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำ ส่งงำนตรงเวลำและ

ครบถ้วน 
2) ประเมินจำกกำรทดสอบ ที่เป็นไปด้วยควำมสุจริต สังเกตพฤติกรรม และกำรปฏิบัติตน

ของนักศึกษำ 
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(2) ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีควำมใฝ่รู้ และแสวงหำควำมรู้อย่ำงหลำกหลำย 
2) มีควำมรู้รอบและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศำสตร์หลักในกำรด ำรงชีวิต 
3) มีควำมรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและประเด็นปัญหำที่

เกิดข้ึนในสังคม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบในลักษณะกำรบูรณำกำรควำมรู้  
2) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในศำสตร์และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมโอกำสอันควร อำจเป็นกำรเชิญผู้มีควำมรู้ในศำสตร์มำบรรยำยพิเศษในชั้นเรียน 
หรือศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ 

3) กำรสืบค้นและกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์      
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินด้วยกำรทดสอบ 
2) ประเมินจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในหรือนอกชั้นเรียน 
3) ประเมินจำกชิ้นงำนที่มอบหมำยในลักษณะเดี่ยว กลุ่ม 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินค่ำ 
2)  สำมำรถบูรณำกำรและเชื่อมโยงสู่สังคม 
3)  มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินค่ำ 
2) ฝึกให้วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์จ ำลองในแบบสร้ำงสรรค์ แล้วสรุป         

เพ่ือฝึกกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล 
3) กำรให้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ท ำรำยงำนและน ำเสนอ / อภิปรำย 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เช่น กำรตั้งค ำถำมที่ต้องใช้กำรวิเครำะห์ สังเครำะห ์
2) ประเมินด้วยกำรทดสอบ 
3) ประเมินผลจำกกำรน ำเสนองำน หรือผลงำน    
 

    (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1) มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
2) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                 
ความรับผิดชอบ 

1) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2) จัดกิจกรรม / มอบหมำยงำนกลุ่ม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม กำรแสดงออก และทักษะกำรใช้

กระบวนกำรกลุ่ม  
2) ประเมินจำกกำรจัดท ำรำยงำน กำรน ำเสนอผลงำน / กำรอภิปรำยกลุ่ม   

 
    (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
2)  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงตัวเลข และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร และน ำเสนอผลงำน 
2)  จัดกิจกรรมกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  และฝึกทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้                  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินตำมสภำพจริง 
2) ประเมินจำกกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
3) ประเมินผลจำกกำรสืบค้นและน ำเสนอรำยงำนโดยใช้เทคโนโลย ี  



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)  
 ควำมรับผิดชอบหลัก        ควำมรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
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1. กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

1 GE64101 ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น               

2 GE64102 อยุธยำศึกษำ               

 
 

29 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 1) 2) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

3 GE64201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร               

4 GE64202 ภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะกำรเรียนรู้               

5 GE64203 ทักษะภำษำอังกฤษในระดับสูง               

6 GE64204 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสอบวัดมำตรฐำน               

7 GE64205 ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร               

8 GE64206 ภำษำจนีเพื่อกำรสื่อสำร               

9 GE64207 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร               

10 GE64208 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร               

11 GE64209 กำรรู้สำรสนเทศ               

12 GE64210 เทคโนโลยีสำรสนเทศกับชีวิตยุคใหม่               

13 GE64211 สื่อดิจิทัลกับสังคม               

 

30 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 1) 2) 

3. กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

14 GE64301 ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน               

15 GE64302 ผู้ประกอบกำรวิถีใหม่               

16 GE64303 กำรออมและกำรลงทุน               

17 GE64304 ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน               

18 GE64305 เพศศึกษำและอนำมัยเจริญพันธุ์               

19 GE64306 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต               

20 GE64307 วิถีสุขภำพ               

21 GE64308 คุณค่ำชีวิตในโลกยุคใหม่               

22 GE64309 ทักษะกำรคิดและกำรพัฒนำตนในศตวรรษที่ 21               

4. กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม 

23 GE64401 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน               

24 GE64402 พลเมืองเข้มแข็ง               
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 1) 2) 

4. กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 
25 GE64403 ไทยศึกษำ               

26 GE64404 วิถีโลกกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม               

27 GE64405 พลเมืองสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน               

28 GE64406 ไทยกับควำมหลำกหลำยของเอเชีย                 

29 GE64407 บุคลิกภำพของคนรุ่นใหม่               

30 GE64408 เรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยว               

31 GE64409 สุนทรียภำพของชีวิต               

32 GE64410 ผู้น ำนันทนำกำร               

32 
31 


