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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ภาษาอังกฤษ :  General Education 
 
2. ชื่อปริญญา    
 ไม่มี 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ) 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  - 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554  วันที่  20  พฤษภาคม  2554  
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2554  วันที่ 25  มิถุนายน  
2554  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 



 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2556 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 ประกอบอาชีพที่ตามแต่ละสาขาวิชาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 
9. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 9.1  หลักสูตร 
   9.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   9.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                     30  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ       3  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ       6  หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ     6  หน่วยกิต 
   ข้อก าหนดเฉพาะ  ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
  9.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                    30  หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษา  จ านวนไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ         9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  



1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication     

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
 (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ         3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  

  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ        6  หน่วยกติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  



2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ            6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Health Promotion  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
 

9.1.4  แผนการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)  
       รวม  6  หน่วยกิต  

ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถไีทย        3(3-0-6)  
4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  

       รวม  6  หน่วยกิต  
 
 



ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6)  
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(3-0-6)  

       รวม  6  หน่วยกิต  
ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ   3(3-0-6)  
XXXXXX รายวิชาเลือก       3(3-0-6) 
       รวม  6  หน่วยกิต  

ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3(3-0-6)  
XXXXXX รายวิชาเลือก       3(3-0-6) 

       รวม  6  หน่วยกิต  
 

หมายเหตุ  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                  
ของสาขาวิชาได้ 
 
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     
ในการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ  การน าเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน   
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง    
กับชีวิตประจ าวัน  การทักทายและแนะน าตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่  การเลือกซื้อสินค้า  การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
  English for International Communication  



   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ  การให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์และ
ประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การทักทาย การลา          
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที ่การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน การอธิบาย
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นค าศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะท างาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การทักทาย การลา        
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที ่การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500131  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท างาน       3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน        
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   
การรับฝากข้อความ เน้นค าศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะท างาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 



  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถิ่นฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชด าริ   
ที่ส่งเสริมการปรับตัวและด าเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ ของสังคมโลก  รวมทั้ง   
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์  เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
2000108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชน
และกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         
การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง        
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การน าองค์ความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน  
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความส าคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมือง
การปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน    
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย   ตลอดจนบทบาทการเมือง   
การปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ       
ของอาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซี ยน         
กับประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา  และวิทยาศาสตร์  ทฤษฎีทางจริยธรรม              
หลักจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาปัญญาเพ่ือการด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง       
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์    
ที่สมบูรณ ์
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความส าคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การท างาน
เป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากล     
และมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 



2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความส าคัญของอารยธรรม    
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล     
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลค า  
ด้านตารางค านวณ  ด้านการน าเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการ
ช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6) 
  World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ         
ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4000120 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด ารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  สารเคมี
ทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับครัวเรือน 



4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี  การสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6) 
  Health Promotion 
  เรียนรู้ความส าคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิต
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  หลักการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การน ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเป็น
ผู้น านันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรม
นันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 
 
 
 
 


