
  

การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมเข้ากลุ่มสาระใหม่ 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 16/2558 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 

ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
มีมติเห็นชอบให้ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักทะเบียนและประมวลผล ปรับโครงสรา้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาก กลุ่มวิชา เปน็ กลุ่มสาระและค าอธิบายของกลุ่มสาระ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้กับหลกัสูตร
ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนี ้
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า   ... หน่วยกิต 
- วิชาพลศึกษา  1(- -) 

ให้นิสิตเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมสีุข 
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า ... หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ 
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ... หน่วยกิต 

- วิชาภาษาไทย 3(- -)  
- วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9(- -) 
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ์ 1(- -) 

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก  ไม่น้อยกว่า  ... หน่วยกิต 
- วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(- -) 

และให้นิสติเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ... หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรยีศาสตร ์

 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้ร่วมกันพิจารณาจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้ากลุ่มสาระใหม่เรียบร้อยแล้ว โดย
น ารายวิชาที่ปรากฏในคู่มือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2555 และรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเพิมเติมแล้ว โดยจ าแนกออกเป็น 3 
กลุ่มดังนี้  

1) รายวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีจัดเข้าตามกลุ่มสาระใหม่ 
2) รายวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม) ที่เสนอให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดเข้าตามกลุ่ม 

สาระใหม่ 
3) รายวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม) เสนอให้ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  

ดังมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 



  

1 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดเข้าตามกลุ่มสาระใหม่ 

1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness)  
การมีชีวิตและการด าเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สังคมและปัญญา มี

คุณธรรม จริยธรรม มีการพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่นม่ันคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ล าดับ 
รายวิชา  หน่วยกิต 

ต้นสังกัดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาต ิ 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการฯ 
2 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการฯ 
3 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการฯ 
4 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการฯ 
5 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการฯ 
6 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
7 01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
8 01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ * 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
9 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
10 01173151 เอดส์ศึกษา 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร ์
11 01175169 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม * 2(1-2-3) คณะศึกษาศาสตร ์
12 01174231 นันทนาการเบื้องต้น 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร ์
13 01175111 กรีฑาลู-่ลานเพื่อสุขภาพ  (เดิม : กรีฑาลู-่ลาน) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
14 01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ    (เดิม : แบดมินตัน) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
15 01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ    (เดิม : เทนนิส) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
16 01175114 เทเบิลเทนนสิเพื่อสุขภาพ (เดิม : เทเบิลเทนนิส) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
17 01175115 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน  (เดิม : ยิงปืน) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
18 01175116 ยิมนาสติก 

(อนุมัติปิดรายวิชาแลว้ วันที ่7 เม.ย.58) 
1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์

19 01175117 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู   (เดิม : ยิงธนู) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
20 01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ   (เดิม : บาสเกตบอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
21 01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  (เดิม : ฟุตบอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
22 01175123 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (เดิม : วอลเลย์บอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
23 01175124 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ   (เดิม : แฮนด์บอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
24 01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ   (เดิม : ซอฟท์บอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
25 01175126 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ   (เดิม : ตะกรอ้) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
26 01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ  (เดิม : ฮอกกี้) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
27 01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  (เดิม : รกับี้) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
28 01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (เดิม : ฟุตซอล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
29 01175131 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ    (เดิม : ว่ายน้ า) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
30 01175133 กระโดดน้ า 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
31 01175134 โปโลน้ า 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์



  

ล าดับ 
รายวิชา  หน่วยกิต 

ต้นสังกัดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

32 01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ   (เดมิ : การเต้นร าแบบแอโรบิค) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
33 01175142 การเต้นร าพื้นเมืองตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ  

(เดิม : โฟล์คด๊านซ์) 
1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์

34 01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ    (เดิม : ลีลาศ) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
35 01175144 ร าไทยเพื่อการผ่อนคลาย   (เดิม : นาฏศิลป์) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
36 01175151 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยดาบไทย (เดิม : ดาบไทย) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
37 01175152 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล (เดิม : ดาบสากล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
38 01175153 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยมวยไทย (เดิม : มวยไทย) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
39 01175154 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล (เดมิ : มวยสากล) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
40 01175155 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยยูโด (เดิม : ยูโด) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
41 01175156 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยไอกิโด (เดิม : ไอกิโด)  1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
42 01175157 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยกระบี่กระบอง 

(เดิม : กระบี่กระบอง) 
1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์

43 01175158 มวยปล้ า 
(อนุมัติปิดรายวิชาแลว้ วันที ่7 เม.ย.58) 

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์

44 01175159 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสูด้้วยคาราเต้ (เดมิ : คาราเต้) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
45 01175161 ฝึกสมองด้วยการเล่นบรดิจ ์   (เดมิ : บริดจ์) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
46 01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ   (เดิม : โบว์ลิ่ง) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
47 01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (เดมิ : กอล์ฟ) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
48 01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (เดิม : จักรยาน) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
49 01175165 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ  (เดิม : การฝึกด้วยน้ าหนัก) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
50 01175166 ศิลปะการปูองกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด (เดิม : เทควันโด) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
51 01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์
52 02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิต * 3(3-0-6) โครงการบรูณาการฯ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
53 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ด ี 3(3-0-6) คณะเกษตร ก าแพงแสน 
54 03768111 เปตอง 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ 
55 03768112 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ 
56 03768121 บาสเก็ตบอล 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ 
57 03768151 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ 
58 03768141 นาฏศิลป์และลีลาศ 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ 
59 04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ     
60 04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร        
61 04401112 บุคลิกภาพและมารยาทสังคมส าหรับการบริการชุมชน * 3(3-0-6) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 
 



  

2. ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) :   
โอกาสและการด าเนินการทางธุรกิจ ความคิดแบบองค์รวม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมบนเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ สร้างความมุ่งมั่น การแสวงหา
ความรู้และต่อยอด การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม การใหบ้ริการ ตลอดจนความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01999041 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการด าเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
2 01999043 การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการจดัการคุณค่า 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
3 01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม ่ 3(3-0-6) คณะเกษตร 
4 01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 3(3-0-6) คณะบริหารธรุกิจ 
5 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 1(1-0-2) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6 01119407 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร ์
7 02714101 การคิดเชิงวิพากษ์และสรา้งสรรค์ * 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์ 
8 02717011 ตนและการพัฒนาตน 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์ 
9 03757123 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ   
10 03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิงวิพากษ * 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 

* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 

3. พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) :  
การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 

ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความ
เหมือนและความต่าง เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
2 01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) ฝาุยวิชาบูรณาการ ฯ 
3 01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
4 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน * 2(1-2-3) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
5 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาต ิ*  3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
6 01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ * 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
7 01001317 พระมหากษัตริย์และผู้น าประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) คณะเกษตร 
8 01015202 เกษตรวิถึไทย * 3(3-0-6) คณะเกษตร 
9 01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
10 01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
11 01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์



  

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
12 01174122 การเรยีนรู้เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในต่างประเทศแบบ

ประหยดั * 
3(2-1-6) คณะศึกษาศาสตร ์

13 01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน  
(เดิม : สังคมไทยในโลกปัจจุบัน) 

3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์

14 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
15 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
16 02999042 การพัฒนานิสิต 3(2-3-6) โครงการบรูณาการ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
17 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสติมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) โครงการบรูณาการ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
18 02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน * 3(3-0-6) โครงการบรูณาการ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
19 03751112 สังคมและการเมือง 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  
20 04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร  
* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 

4. ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) : 
การใช้ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง 

การอ่าน การเขียน การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
2 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
3 01354311 ภาษาเขมร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
4 01354312 ภาษาเขมร II                             

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01354311)  
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

5 01354411 ภาษาเขมร III                               
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01354312) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

6 01355111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน I                    
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : ก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะ

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

7 01355112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II                   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355111 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์



  

 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
8 01355113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III                  

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355112 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

9 01355114 ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตเตรยีมแพทย์ I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
10 01355115 ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตเตรยีมแพทย์ II    

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355114)                                  
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

11 01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น          
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

12 01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

13 01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

14 01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

15 01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน    
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

16 01355206 อังกฤษวิชาการ                              
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

17 01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ             
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

18 01355208 ภาษาอังกฤษจากเพลง                     
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

19 01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

20 01355301 ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผูต้ัดสิน    
(วิชาที่ต้อง เรียนมาก่อน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

21 01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ         
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเขา้

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์



  

 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
22 01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน          

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

23 01355304 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                              
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

24 01355305 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
25 01355306 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
26 01355307 ภาษาอังกฤษส าหรับการเลขานุการ *  3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
27 01355308 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายการบิน * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
28 01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
29 01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II                   

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01356101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

30 01356103  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III                   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01356102) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

31 01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV                   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01356103) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

32 01357111 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
33 01357112 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II                   

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01357111) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

34 01357113 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III                  
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01357112) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

35 01357114 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV              
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01357113) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

36 01358101 ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
37 01358102 ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น II                   

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01358101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

38 01358103 ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น III                           
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01358102) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

39 01358104 ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น IV                      
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01358103) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

40 01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
41 01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
42 01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ ์ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
43 01362101 ภาษาจีน I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
44 01362102 ภาษาจีน II                                 

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: 01362101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์



  

 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
45 01362201 ภาษาจีน III                                

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: 01362102) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

46 01362202 ภาษาจีน IV                                 
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: 01362201) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

47 01362301 ภาษาจีน V                                  
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: 01362202) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

48 01366311 ภาษาลาว I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
49 01366312 ภาษาลาว II                               

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01366311) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

50 01366411 ภาษาลาว III                              
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01366312) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

51 01367311 ภาษาพม่า I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
52 01367312 ภาษาพม่า II                               

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01367311) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

53 01367411 ภาษาพม่า III                               
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01367312) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

54 01368101 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร I   * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
55 01368102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร II   *  3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
56 01368103 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร III  * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
57 01368104 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร IIII  * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
58 01368105 การอ่านภาษาพม่า  * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
59 01368106 การฟัง-พูดภาษาพม่า  * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
60 01372101 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
61 01372201 โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
62 01372211 มนุษย์กับภาษา   3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
63 01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
64 01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II         

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01395101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

65 01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III         
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น :  01395102) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

66 01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV      
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น :  01395104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

67 01395105 การอ่านและรายงานภาษาเกาหล ี   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01395104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

68 01395106 การฟัง-พูดภาษาเกาหล ี                 
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01395104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

69 01398101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์



  

 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
70 01398102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II        

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01398101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

71 01398103 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III          
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01398102) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

72 01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV          
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01398103) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

73 01398105 การอ่านภาษามลาย ู                    
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01398104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

74 01398106 การฟัง-พูดภาษามลาย ู                  
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01398104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

75 01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
76 01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II      

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01399101) 
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

77 01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III    
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01399102) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

78 01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV   
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01399103) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

79 01399105 การอ่านภาษาเวยีดนาม              
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01399104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

80 01399106 การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม            
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 01399104) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

81 01371112 การรูส้ารสนเทศ 2(2-0-4) คณะมนุษยศาสตร ์
82 01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) คณะมนุษยศาสตร ์
83 01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร ์ 1(0-2-1) คณะวิทยาศาสตร ์
84 02701011 การใช้ภาษาไทยเพื่อธรุกิจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์
85 03754111 ภาษาอังกฤษ  I 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 
86 02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์ 
87 02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์ 
88 03754112 ภาษาอังกฤษ II                         

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น  :  03754111) 
3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 

89 03754113 ภาษาอังกฤษ III                         
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น  :  03754112) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 

90 03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ               
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754113) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 

91 03754291 การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ      
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754113) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 



  

 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
92 03754371 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบญัชี           

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754113) 
3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 

93 03754416 การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ  
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754113) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 
 

94 03754471 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการคา้ระหว่างประเทศ I                        
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น :  03754113) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ 

95 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 1(1-0-2) คณะวิทยาการจัดการ 
* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 
5. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) :  

ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ความงามใน
ธรรมชาติ ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้ เพ่ือเข้าถึงความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของ
ชีวิตและด ารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01999034 ศิลปวิจักษณ ์  3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
2 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
3 01009102 ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม  * 3(3-0-6) คณะเกษตร 
4 01007101 พืชสวนเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  * 2(2-0-4) คณะเกษตร 
5 01255101 มนุษย์กับทะเล 3(3-0-6) คณะประมง 
6 01386121 สังคีตนิยม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
7 01376101 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
8 01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
9 02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์ 
10 03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  
11 03600012 เทคโนโลยีสเีขียว  * 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 * หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. รายวิชาที่เสนอให้คณะปรับปรุงเพื่อจัดเข้าตามกลุ่มสาระใหม่ 
 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
2 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3(3-0-6) ฝุายวิชาบูรณาการ ฯ 
3 01254201 สาหร่ายและพรรณไม้น้ าเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) คณะประมง 
4 01254202 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากผลติภณัฑ์ประมง 3(3-0-6) คณะประมง 
5 01251101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ัวไป 2(2-0-4) คณะประมง 
6 01251102 การเลีย้งปลาสวยงาม 3(3-0-6) คณะประมง 
7 01373102 การวิจารณ์กับวัฒนธรรมทัศนาการ * 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
8 01387102 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
9 01301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) คณะวนศาสตร ์
10 01401201 พืช มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
11 01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
12 01420102 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับการแสดง 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
13 01420101 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร ์
14 01421211 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
15 01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5) คณะวิทยาศาสตร ์
16 01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
17 01453102 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
18 02721121 การจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3(3–0–6) คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
19 02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
20 03751151 จิตวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  
21 03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น * 3(2-3-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
22 03600013 คอมพิวเตอรซอฟตแวรและการประยุกต ์* 1(0-3-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 
23 04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
24 04825117 ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. รายวิชาที่เสนอให้ปรับเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
 

ล าดับ 
รายวิชา   

หน่วยกิต 
ต้นสังกัดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 01600131 การจัดการพฤติกรรมและการฝึกสนุัขเบื้องต้น * 3(3-0-6) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
2 01600132 สัตว์เลี้ยงแสนรัก *  3(3-0-6) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
3 01371421 การเขียนบทความทางวิชาการ 3(2-2-5) คณะมนุษยศาสตร ์
4 01357232 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและดนตรเียอรมัน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์
5 01404101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
6 01422101 สถิติประยุกตเ์บื้องต้น 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร ์
7 01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) คณะวิทยาศาสตร ์
8 01175132 ความปลอดภัยทางน้ าและการช่วยชีวิตคนตกน้ า                         

(เดิม : การช่วยคนตกน้ า) 
1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร ์

9 01125101 สหกรณ์เบื้องต้น 3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร ์
10 01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร ์
11 01503101 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในปลาสวยงาม  1(1-0-2) คณะสัตวแพทยศาสตร ์
12 01507101 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในสุนัข  1(1-0-2) คณะสัตวแพทยศาสตร ์
13 01507102 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในแมว  1(1-0-2) คณะสัตวแพทยศาสตร ์
14 01502101 การจัดการสุขภาพม้า * 3(3-0-6) คณะสัตวแพทยศาสตร ์
15 01054101 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป  3(3-0-6) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 02026101 กีฏวิทยาทั่วไป 3(2-3-6) คณะเกษตร ก าแพงแสน 
17 03751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  
18 03752171 ปรัชญาและตรรกศาสตร ์ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  
19 03754321 การสื่อสารด้วยวาจา                      

(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754271)  
3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  

20 03754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                        
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 03754271) 

3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ  

21 03754472 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการคา้ระหว่างประเทศ II                       
(วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น :  03754471) 

3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร ์

22 04804201 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวตั * 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร   

* หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมจากคู่มือ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 



  

ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และขอให้เพิ่มเติมรายวิชาใหม่ตาม
กลุ่มสาระให้ครบถ้วนด้วย เช่น 01999048 นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ 01240011การออกแบบใน
ชีวิตประจ าวัน 01390101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานอาชีพ เป็นต้น  

โดยเห็นควรให้ฝุายวิชาบูรณาการฯ แจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใน
กลุ่มที่ 1 รายวิชาในกลุ่มที่ 2 เสนอให้ปรับปรุงรายวิชา และรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรี รีบด าเนินการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามความหมายในแต่ละกลุ่มสาระใหม่
ต่อไป กรณีรายวิชาในกลุ่มที่ 2 และ 3 หากไม่ประสงค์ปรับปรุงรายวิชาและยังคงรายวิชาอยู่ เสนอให้ปรับเป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรี หรือหากไม่ต้องการเปิดสอนรายวิชาใดๆ แล้ว ขอให้หน่วยงานเสนอขอปิดรายวิชาดังกล่าวด้วย 

 
 

 


