
  

 

หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 

เร่ิมใช้กบันักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สาระ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ศาสตร์พระราชา และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1. วิเคราะห์หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ได้อย่างถูกต้อง 

2. เรียนรู้และวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชน/พื้นที่แหล่งเรียนรู้ 
3. วางแผนและร่วมแก้ปัญหากับชุมชน/ แหล่งเรียนรู้โดยน าหลักการทรงงานไปใช้การแก้ปัญหา 
4. น าแนวคิดการช่วยเหลือเบื้องต้นทางสุขภาพไปใช้ในการดูแลตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
5. แสดงถึงภาวะผู้น าในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 1. วิเคราะห์และเข้าใจตนเองได้ 
2. เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และพร้อมปรับตนเพื่อการให้ 
3. ตระหนักในกฎ ระเบียบ ของสังคม และมีวนิัยในการด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
5. ท างาน และร่วมแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ตลอดจนสื่อสารได้เหมาะสมในองค์กร/ สังคมที่มคีวามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

การเป็นผู้ประกอบการ 1. อธิบายแนวคิด/หลักการเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการ 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 1. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน/อนาคตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและเลือกใช้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 1. วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวนั 
2. คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ คิดเชิงสังเคราะห์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล  
3. คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นประโยชน์ของสังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

ภาษาและการสื่อสาร 1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อการด าเนินชีวิตและการท างานในปัจจุบัน 

สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1. ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะหรือสุนทรียในชีวิต 
2. เสริมสร้างสุขภาพ เคารพในกติกาและมีน้ าใจนักกีฬา 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของเนื้อหาสาระต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวัง 
 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์          

ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ          

การเป็นผู้ประกอบการ           
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล            
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข            
ภาษาและการสื่อสาร            
สุนทรียศาสตร์และกีฬา            
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. มีวินัยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา  (2 ด้าน) 

3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพ้ืนฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล  
4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างอาชีพ 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
10. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   

 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้และทักษะ

ทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

942-107  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
          

942-102 การช่วยชีวิตพืน้ฐาน            

 
  

  



 

รวมคู่มือศึกษาทั่วไป 64 วิทยาเขตตรัง ปรับปรุง มีนาคม 2564   6 

 

แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

942-106  ชีวิตที่ดี            
942-101 ความเป็นพลเมืองโลก           

943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาต ิ           

  
แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ   

 สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ           
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี           

942-304 ชีวิตคือการเดินทาง            

การรู้ดิจิทัล 

948-140  ทักษะการใช้ดิจิทัล                       
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   
 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การคิดเชิงระบบ 

942-105 การคิดเชิงออกแบบ           

942-104  การคิดและการตัดสนิใจ           

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

947-216 ชีวิตกับการค านวณ           

946-146 การคิดเชิงตรรกะ             
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร    
 

สาระ 
  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน            

941-161 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน            

941-162 การพัฒนทักษะภาษาอังกฤษ           

941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ           

941-225 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน           

941-226 ภาษาจีนจากเพลง           

941-237 ภาษาญี่ปุน่ในชวีิตประจ าวนั           

941-246 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวนั           

941-253  ภาษาเยอรมันในชีวติประจ าวนั           

941-275  ภาษามลายูในชีวติประจ าวัน           

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั           
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

 

สาระ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

943-100 สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต           
996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์           
942-222 กีฬาเพื่อชีวิต            
943-105 สีสนัของบุคลิกภาพ           
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาเลือก  

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้และทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

942-115 แลใต้             

942-308  แคมป์ปิ้ง             

942-305 สังคมและการเมือง            

942-306 มนุษย์กบัสังคม            

942-307  รู้ทันความเสี่ยง            

942-400 การเงินในชีวิตประจ าวัน           

942-401 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต          

942-402  การจัดการชุมชนยัง่ยืน           

946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล           

947-200 ชีวิตและสุขภาพ            

947-201 วิทยาศาสตร์รักษ์โลก           

996-111 ตรังศึกษา                                                       

996-132 การรับรู้ธรรมชาต ิ          

กลุ่มวิชาภาษา           

941-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ                
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้และทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

941-297 ภาษาอังกฤษจากเพลง           

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์           

943-101  การเดินทางของกีต้าร ์          

943-102 ร้องเพลงเพลินใจ                         

943-103 ดนตรีไทยกับคนรุน่ใหม่          

943-200  วรรณกรรมในบทเพลง          

943-201 ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก          

943-202  นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ           

943-203  ศิลปะการต่อสู้แบบไทย          

996-123 ความซาบซึ้งทางดนตรี            

996-124  เสก็ตภาพเมือง          
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีจะก าหนดไว้ในหลักสูตรของ วิทยาเขตตรัง 

โครงสร้างหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวน  30  หน่วยกิต 

- บังคับ  28 หน่วยกิต 

- เลือก    2 หน่วยกิต 
 

ประกอบด้วยสาระ จ านวน 7 สาระ ดังนี้ 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  จ านวน   4  หน่วยกิต 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จ านวน   5  หน่วยกิต 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ     จ านวน   1  หน่วยกิต 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   จ านวน   4  หน่วยกิต 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน   4  หน่วยกิต 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร     จ านวน   8  หน่วยกิต 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     จ านวน   2  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก        จ านวน   2  หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    จ านวน 4 หน่วยกิต 

942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน      1 ((1)-0-2) 

   (Basic Life Support) 

942-107   ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนษุย์    3 ((3)-0-6) 

               (The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind) 

 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมือง และชีวิตที่สันติ        จ านวน 5 หน่วยกิต 

942-106  ชีวิตที่ด ี 3 ((3)-0-6)  

   (Happy and Peaceful Life) 
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942-101  ความเป็นพลเมืองโลก  2 ((2)-0-4) 

   (Global Citizenship) 

หรือ 

943-104    การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                  2 ((2)-0-4)  

   (Perception of life and Nature) 

 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ   จ านวน 1 หน่วยกิต 

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ((1)-0-2) 

   (Idea to Entrepreneurship) 

 

สาระที่ 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการเรียนรู้ดิจิทัล                จ านวน 4 หน่วยกิต 

ชุดวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทัน  ให้เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

947-102  รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ((2)-0-4) 

   (Science and Technology Literacy) 

หรือ 

942-304  ชีวิตคือการเดินทาง  2 ((2)-0-4) 

   (Travelers Infographic) 

ชุดวิชาการรู้ดิจิทัล ให้เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

948-140     ทักษะการใช้ดิจิทลั              2 ((2)-0-4) 

   (Digital Literacy) 
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สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   จ านวน 4 หน่วยกิต 

ชุดวิชาการคิดเชิงระบบ จ านวน 2 หน่วยกิต   

942-105  การคิดเชิงออกแบบ       2 ((2)-0-4) 

   (Design Thinking) 

หรือ 

942-104    การคิดและการตัดสินใจ              2 ((2)-0-4) 

   (Thinking and Decision Making) 

 

ชุดวิชาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   จ านวน 2 หน่วยกิต 

947–216  ชีวิตกับการค านวณ 2 ((2)-0-4) 

   (Life with calculations) 

หรือ 

946-146  การคิดเชิงตรรกะ        2 ((2)-0-4) 

   (Logical Thinking) 

สาระที่ 6  ภาษาและการสื่อสาร       จ านวน 8 หน่วยกิต 

941-160     การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     2 ((2)-0-4) 

 (Fundamental English Listening and Speaking) 

941-161  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน    2 ((2)-0-4) 

   (Fundamental English Reading and Writing) 

และให้เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี ้ 
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941-162   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     2 ((2)-0-4)  

          (English Skills Development) 

941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ     2 ((2)-0-4)  

         (Professional English) 

และให้เลือกจากรายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน จ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 

941-225   ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      2 ((2)-0-4) 

              (Everyday Chinese) 

941-226   ภาษาจีนจากเพลง      2 ((2)-0-4) 

              (Chinese through Songs) 

941-237   ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนั     2 ((2)-0-4) 

 (Everyday Japanese) 

941-246  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน      2 ((2)-0-4) 

 (Everyday French) 

941-253  ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน     2 ((2)-0-4) 

 (Everyday German) 

941-275  ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน     2 ((2)-0-4) 

 (Everyday Malay) 

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน     2 ((2)-0-4) 

 (Everyday Korean) 
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สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์        จ านวน 2 หน่วยกิต 

ชุดวิชาสุนทรียศาสตร์  จ านวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไป  

943-100  สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต     1 ((1)-0-2) 

   (Aesthetics for Life) 

หรือ 

996-122  การรับรู้สุนทรียศาสตร ์      1 ((1)-0-2) 

   (Art Appreciation) 

หรือ 

943-105   สีสนัของบุคลิกภาพ                           1 ((1)-0-2)  

   (Colorful personality) 

ชุดวิชากีฬา          จ านวน 1 หน่วยกิต 

942-222  กีฬาเพื่อชีวิต       1 ((1)-0-2) 

     (Sports for life) 

วิชาเลือก  2 หน่วยกิต  โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาที่จ าเป็นของ

หลักสูตรให้นักศึกษาได้ศึกษา ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์

ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

รายวิชาเลือก   

942-115 แลใต้           2 ((2)-0-4) 

(Southern studies) 
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942-305  สังคมและการเมือง        2 ((2)-0-4) 

   (Society and Politics) 

942-306 มนุษย์กับสังคม        2 ((2)-0-4) 

   (Man and society) 

942-307  รู้ทันความเสี่ยง      2 ((2)-0-4) 

  (Risk Intelligence) 

942-308    แคมป์ปิ้ง        2 ((2)-0-4) 

    (Camping) 

942-400  การเงินในชีวิตประจ าวัน      2 ((2)-0-4) 

   (Financial Literacy in Daily Life) 

942-401  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต      2 ((2)-0-4) 

   (Environment for life) 

942-402  การจัดการชุมชนยั่งยืน      2 ((2)-0-4) 

    (Sustainable of Community Management) 

946-149      ก้าวทันโลกดิจิทัล       2 ((2)-0-4) 

     (Digital Modernization) 

947-200  ชีวิตและสุขภาพ        2 ((2)-0-4) 

   (Life and Health) 

947-201  วิทยาศาสตร์รักษโ์ลก      2 ((2)-0-4) 

    (Green Science) 



 

รวมคู่มือศึกษาทั่วไป 64 วิทยาเขตตรัง ปรับปรุง มีนาคม 2564   19 

 

996-111  ตรังศึกษา      2 ((2)-0-4) 

   (Trang Study) 

996-132  การรับรู้ธรรมชาติ      2 ((2)-0-4) 

   (Nature Perception) 

กลุ่มวิชาภาษา  

941-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ        2 ((2)-0-4) 

   (Thai for Communication and Presentation)  

941-297  ภาษาอังกฤษจากเพลง      2 ((2)-0-4)  

   (English through Songs) 

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์  

 943-101  การเดินทางของกีต้าร์      2 ((2)-0-4) 

    (Guitar Journey) 

 943-102  ร้องเพลงเพลินใจ       2 ((2)-0-4)   

              (Singing for Pleasure) 

 943-103  ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่      2 ((2)-0-4) 

   (Thai Classical Music for New Generation) 

943-200  วรรณกรรมในบทเพลง      2 ((2)-0-4) 

  (Literature in Songs) 

 943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก     2 ((2)-0-4) 

   (Folk Dance in the world culture) 

 943-202  นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ      2 ((2)-0-4) 
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   (Dramatic work for Personality development) 

 943-203  ศิลปะการต่อสู้แบบไทย      2 ((2)-0-4) 

   (Thai Martial Art) 

 996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี      2 ((2)-0-4) 

   (Music Appreciation) 

 996-124  เสก็ตภาพเมือง      2 ((2)-0-4)  

   (Urban Sketching) 

  คณะหรือหลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่น ที่พิจารณาแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษาให้เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

หมายเหตุ ค าอธิบายตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ  

3((3)-0-6) หมายถึง วิชาที่สอน มีจ านวนทั้งหมด 3 หน่วยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning 

ในการสอนวิชาที่เป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

2((2)-0-4) หมายถึง วิชาที่สอน มีจ านวนทั้งหมด 2 หน่วยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ  active learning 

ในการสอนวิชาที่เป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

1((1)-0-2) หมายถึง วิชาที่สอน มีจ านวนทั้งหมด 1 หน่วยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning 

ในการสอนวิชาที่เป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตตรัง (บังคับ 28 หน่วยกิต) 

ใช้ส าหรับนักศึกษารหัส 64 เปน็ต้นไป 

กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (จ านวน 4 หน่วยกิต) 

เป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ที่จัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  

942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน                 1((1)-0-2) 

   Basic Life Support 

   การช่วยฟื้นคนืชีพเบื้องตน้ โดยใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจ าลอง 

   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in an emergency simulated situation 

 

942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพ่ือนมนุษย์             3((3)-0-6) 

The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเปา้หมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง

งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างยัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์

พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นทีร่ะดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศ การท ากิจกรรมเชิง

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อนมนษุย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 

Definitions, principles, concepts, importance and goals of the philosophy of sufficiency economy; work 

principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; 

an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest in the  individual, business or 

community sectors either local or national; integrated activities for the benefit of mankind 
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กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ (จ านวน 5 หน่วยกิต) 

942-101 ความเป็นพลเมืองโลก        2((2)-0-4) 

   Global Citizenship 

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก บทบาท หน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่างและ  

พหุวัฒนธรรม 

        Basic principles of global citizenship; roles and responsibilities of citizens; involvement; 

compliance with the law and morality; public mind; living in a democratic society where diverse opinions 

and multi cultures exist 

 

942-106  ชีวิตที่ด ี         3((3)-0-6) 

   Happy and Peaceful Life 

    การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพ ความ

แตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ

หลากหลาย   

             Consciousness and mindfulness; happiness of life; self-awareness; social literacy; understanding 

and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in 

diversity 

 

943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                     2((2)-0-4) 

Perception of Life and Nature 

แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยต่างๆ การค้นพบและการเข้าใจธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิธีคิดและ

การด าเนินชีวิต ความเชื่อและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิตของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลก แนวคิดที่ส่งผลต่อความ
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เจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อน ามาปรับใช้ในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง

ความหลากหลายภายใต้กฎของธรรมชาติ  

   Important philosophies in different eras,   discovering and understanding nature influencing 

individuals’ thinking and living,   beliefs and religion;  lifestyle factors; behavioral factors affecting 

prosperity and collapse; adaption and coexistence either among diversity or under natural conditions 

 

กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ (จ านวน  1 หน่วยกิต) 

เป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย  

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1((1)-0-2)    

Idea to Entrepreneurship  

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ

ด้วยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

   Introduction to entrepreneurship; business environment analysis; business opportunity 

seeking; using modern business tools to develop business models 

 

กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล (จ านวน 4 หน่วยกิต) 

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  จ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

 

947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2((2)-0-4) 

   Science and Technology Literacy 

   กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
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   Current trends in science and technology; practical use in everyday life; impacts of science and 

technology on modern society and the environment; analytical approaches to science and technology 

 

942-304 ชีวิตคือการเดินทาง        2((2)-0-4) 

   Travelers Infographic 

   การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบแผนการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางที่อาจจะ

เกิดขึ้น ขั้นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคัญในการท่องเที่ยว การบริหาร

งบประมาณเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

   Travel and tourism; travel planning; problems and obstacles of travel; procedures and 

diplomatic formalities of traveling abroad; important travel documents; budget management for tourism; 

being a quality tourist 

 

การรู้ดิจิทัล  จ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระตอ่ไปนี้ 

948-140  ทักษะการใช้ดิจิทัล         2((2)-0-4) 

    Digital Literacy  

   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้

โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างสื่อดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการท างานร่วมกันแบบออนไลน์  

   Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet program usage; 

presentation program usage; digital media creation; information search; online collaboration 
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กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (จ านวน 4 หน่วยกิต) 

การคิดเชิงระบบ จ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

942-105 การคิดเชิงออกแบบ         2((2)-0-4) 

   Design Thinking 

   กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการคิดเชิงระบบ หลักการคิดเชิงออกแบบในการเข้าใจ

ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ การเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและใน

ชีวิตประจ าวัน 

   Human thinking processes; creative thinking; systematic thinking; need-based design  thinking 

for problem solving; decision-making processes; problem accessibility and solution initiation; 

prototyping; creation of  innovations in business and daily life 

 

942-104  การคิดและการตัดสินใจ        2((2)-0-4)  

   Thinking and Decision Making                                  

   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ 

การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ และการประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

   Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes and processes, 

creative thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making processes; knowledge-seeking 

processes and applications for daily-life problem solving 
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การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้

947-216  ชีวิตกับการค านวณ         2((2)-0-4) 

   Life with Calculations 

   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา

และตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  

   Logical reasoning; mathematical application in statistics; mathematics with problem solving 

and decision making in daily life 

 

946-146  การคิดเชิงตรรกะ          2((2)-0-4) 

   Logical Thinking 

   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

ฝึกการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวันผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย 

   Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; a systematic way of thinking; problem 

solving and decision making; a practice use of logical thinking in everyday life through simple 

programming 

กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร  (จ านวน 8 หน่วยกิต) 

941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน      2((2)-0-4) 

   Fundamental English Listening and Speaking 

   ฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การพูดเพื่อ

สื่อสารข้ันพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับ

การสื่อสาร 
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   Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 

listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 

development of vocabulary and language functions necessary for communication 

 

941-161  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน      2((2)-0-4) 

   Fundamental English Reading and Writing 

   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด การ

พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและย่อหน้าสั้นๆ    

   Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 

developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and 

paragraph writing 

 

941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         2((2)-0-4) 

  English Skills Development  

  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในบริบท
ต่างๆ ในเชงิวิชาการ การอ่านและเขียนประโยค ย่อหน้าสัน้ๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารในบริบททางวิชาการ 
รวมทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถามสัน้ๆ ได้  

        Practice in using the language skills—listening, speaking, reading and writing — necessary for 
the academic purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; applying communication 
skills in academic contexts; asking and responding to questions 

 

941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ        2((2)-0-4) 

   Professional English 

   ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกตใ์ช้ทักษะในการ
สื่อสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การตั้งค าถามและตอบในสถานการณ์ตา่ง ๆ การน าเสนอแผนภาพข้อมูล 
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การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เช่น การเขียนอีเมล์และจดหมาย แผนภาพ แผนภมูิและกราฟ ในการ
น าเสนอข้อมูล 

         Practice in using the integrated language skills—listening, speaking, reading and writing, 
necessary for the professional purposes; applying conversation and communication skills in various 
situations; asking and responding to questions, data visualization, reading and writing in workplaces; 
emails and letters, diagrams, charts and graphs, data presentation 

          

941-225  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

 Everyday Chinese 

 ระบบเสียง ค าศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตัวเลข ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยค

ภาษาจีนระดับพื้นฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดให้  

 Chinese sound systems; vocabulary for daily communication;  numbers;  noun classifiers;  

auxiliary verbs, and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills 

from given situations 

 

941-226 ภาษาจีนจากเพลง        2((2)-0-4) 

 Chinese through Songs 

ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่านสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยกรณ์ การออกเสียง 

การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน

บริบทต่างๆ  

Practice in listening and speaking skills through music and popular songs by using a variety of 

innovative materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; Chinese song translation; applying 

communicative Chinese in various contexts 
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941-237  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

  Everyday Japanese 

 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นและรูปประโยคพื้นฐาน วิธีการเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ  เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 

300 ค า 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters writing; 

approximate to 300 words 

 

941-246  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน       2((2)-0-4) 

             Everyday French 

 หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวัน การเขียนค าและ

ประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านข้อความสั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ 

  Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; daily life 

conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 

 

941-253  ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน                 2((2)-0-4) 

     Everyday German 

   ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคใน ระดับพื้นฐาน 

   Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 
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941-275  ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน            2((2)-0-4) 

  Everyday Malay 

  ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้น 
โครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษามลายู ค าศัพท์และส านวนที่ใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ที่จ าเป็นเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

  Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, reading and 

writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently-used vocabulary, expressions and 

conversation in relevant situations for daily life communication 

 

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน           2((2)-0-4) 

  Everyday Korean 

  ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยค
พื้นฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and writing; 
constructing basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 

 

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (จ านวน 2 หน่วยกิต ) 

ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้

943-100  สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต       1((1)-0-2) 

    Aesthetics for Life 

   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมไทยและ

สังคมอาเซียน 
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   Traditions, ways of living, arts and cultures that enhance lifestyles of people in Thai and ASEAN 

communities 

 

996-122  การรับรู้สุนทรียศาสตร์        1((1)-0-2)  

    Art Appreciation 

   ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ

ประวัติศาสตร์ แหล่งที่มาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับการร าลึก ระดับความคุ้นเคย และระดับ

ความซาบซึ้ง 

   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and audio-visual art; history of arts; origin of 

perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 

 

943-105 สีสันของบุคลิกภาพ                              1((1)-0-2)  

   Colorful  Personality 

การสร้างบุคลิกภาพด้วยรสนิยมทางสนุทรียภาพด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชัน่ งานศิลปะ 

กิจกรรมนันทนาการ และไลฟ์สไตล ์

Personality design for aesthetics; choices and preferences for music, movies, fashion, arts, 

recreational activities and lifestyles 

 

942-222 กีฬาเพื่อชีวิต                        1((1)-0-2) 

   Sports for Life 

   ความส าคัญของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่าของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ

ประเมินสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
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   Importance of sports; types of sports; the beneficial impacts of sports on the individuals’ 

physical, mental, emotional, social and intelligent attributes; initial health assessment; basic training in 

sports and exercise 

 

ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตตรัง (วิชาเลือก 2 หน่วยกิต) 

942-115 แลใต้            2((2)-0-4) 

   Southern Studies 

ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เรื่องเล่าต านานที่ส าคัญ จัดให้มี

กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมทั้งผลิตสื่อเพ่ือแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือ

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

   Studies of the history, archeology, ways of living, traditions, culture, beliefs, and key 

legends; undertaking a case study either from communities-based learning resources or in national 

museums; producing media to introduce learning sources and tourist attractions in a community 

 

942-305  สังคมและการเมือง         2((2)-0-4) 

   Society and Politics 

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและการเมือง สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 

อุดมการณ์และลัทธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการบริหาร

ประเทศในสมัยใหม่ 

   Basic principles of society and politics; social and political institutions; social and political 

groups; doctrine and political ideology; political participation; society and political changes; modern 

government management 
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942-306  มนุษย์กับสังคม          2((2)-0-4) 

    Man and Society 

   พื้นฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาต ิพฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน วฒันธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลา

ทางสงัคม สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนว

ทางแก้ไข 

   Human nature; behavior; settlement; culture; social organization and socialization; economic, 

political and legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai society; social changes, 

problems, and solutions 

 

942-307  รู้ทันความเสี่ยง         2((2)-0-4) 

    Risk Intelligence 

   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความเสีย่งส่วนบุคคล แนวทางการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ความเสี่ยงในยุคดิจิทัล และการจัดการความเสี่ยงในยุคดิจทิัล 

   Principles of personal risk; guidelines for risk management; risk identification; risk assessment; 

risk response; digital risk; and digital risk management 

 

942-308 แคมป์ปิ้ง          2((2)-0-4) 

   Camping 

   ความรู้ทั่วไปส าหรับนักแคมป์มอืใหม่ แหล่งท่องเที่ยวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผนเดินทาง 

เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่กางเต้นท์ คุณค่าที่ได้รบัจากการตั้ง

แคมป์ การผลิตสื่อเพื่อแนะน าสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวส าหรบัตั้งแคมป์ 
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   General knowledge for beginner campers; tourist attractions or national parks in Thailand; travel 

planning; techniques for choosing camping equipment; outdoor activities; tourism and camping location; 

the value of camping; production of media for camping recommendation 

 

942-400 การเงินในชีวิตประจ าวัน         2((2)-0-4) 

   Financial Literacy in Daily Life 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การตระหนักรู้และทัศนคติการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล วินัยทางการเงิน 

และพฤติกรรมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   Fundamental knowledge of financial literacy; cognition and attitude on personal loan; financial 

discipline and financial behavior for consumption and credit 

 

942-401  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต        2((2)-0-4) 

   Environment for Life 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์และ

ผลกระทบ การใช้อย่างรู้คุณค่า การจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริ 

   Fundamentals of humans and the environment; benefits of the environment in everyday life; 

the relationship between the environment and humans and its impact; wise use; environmental 

management according to the Royal Project initiated by His Majesty King Bhumibol 

 

942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน        2((2)-0-4) 

   Sustainable of Community Management 

   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชน ความเปราะบางของ

ชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
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   Community management; situation, development, and impact in community development; 

the vulnerability of communities; self-reliance; and appropriate management for a sustainable 

community 

 

946-149  ก้าวทันโลกดิจิทัล         2((2)-0-4) 

   Digital Modernization 

   เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

   Modern digital technology; social media usage; information evaluation; information analysis 

and synthesis; digital usage for security; laws and ethics for information usage; the application of digital 

technology in the organization 

 

947-200  ชีวิตและสุขภาพ        2((2)-0-4) 

    Life and Health 

   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะเสี่ยงและปัจจัย

ส าคัญที่มีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   Definitions, key components, and importance of life and health; holistic health care; risks and 

important factors influencing life and health; mental health; health environment; nutrition; exercise 

principles;  first aid; and  physical fitness testing 
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947-201  วิทยาศาสตร์รักษ์โลก        2((2)-0-4) 

   Green Science 

   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   Science knowledge development; modern technology; cause and effects from science and 

technology; green concept; eco-friendly innovation 

 

996-111  ตรังศึกษา           2((2)-0-4) 

    Trang Study                                        

   สภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม รวมถึง

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 

   Trang province and its neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, culture 

and architecture, local wisdom, and communities ways of living reflecting its identity and the people’s 

way of life; trends in urban development 

 

996-132  การรับรู้ธรรมชาติ        2((2)-0-4) 

   Nature Perception 

   เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง จ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น าทางและทัศน

ศึกษาธรรมชาติ 
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   Learning and direct experiencing with nature; classifications of forests; ecosystems; topography; 

biodiversity; nature trails with tracking; planning; map reading; application of compass and navigator; and 

natural field trips 

กลุ่มวิชาภาษา 

941-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ          2((2)-0-4) 

Thai for Communication and Presentation 

หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ศิลปะในการสื่อสารทัง้ 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการ

น าเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ถ้อยค า ลีลาส านวนในการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพื่อการสรุปความ การติดต่อ

ทางราชการและธุรกิจ การพูดในที่ประชุมชน และการน าเสนอ 

Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills:  

listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 

contexts; registers and styles of daily-life and workplace communications; reading for value and 

attitude understanding; summarizing; official and business correspondences; and public speaking 

 

941-297  ภาษาอังกฤษจากเพลง        2((2)-0-4) 

  English through Songs 

  ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยกรณ์ การออก

เสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์ 

Practice in listening and speaking skills by using songs and music through innovative devices; 

vocabulary; idioms; pronunciation; English song translation; English songs for benefits of mankind 
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กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

943-101  การเดินทางของกีต้าร ์        2((2)-0-4) 

   Guitar Journey 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์ วัฒนธรรมกีต้าร์ในสังคมโลก การเดินทางของกีต้าร์ การเป็นสื่อน าพาวัฒนธรรม 

การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพื้นที่ต่างๆของกีต้าร์ สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิต

ตนเองและผู้อื่น 

   Story of guitar; guitar’s culture around the world; travelling of guitar; guitar as the media convey 

to culture; the culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; the importance of music to 

self and others 

 

943-102  ร้องเพลงเพลินใจ         2((2)-0-4) 

   Singing for Pleasure 

   การร้องเพลงที่เหมาะสมกับตนเอง ซาบซึ้งในเสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วัฒนธรรมการร้องเพลงใน

สังคมโลก เข้าใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการเข้าสังคมและการผ่อนคลาย ความส าคัญของการร้องเพลงต่อชีวิต

ตนเองและผู้อื่น 

   Singing appropriate for one’s self; aesthetics of the lyrics and sentimental voices; singing culture 

around the world; understanding the backing-track for singing; singing for society and relaxation; the 

importance of songs to one’s self and others 
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943-103 ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม ่        2((2)-0-4) 

   Thai Classical Music for New Generation 

   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี บทบาท

ดนตรีไทยในบริบทร่วมสมัย รู้จักตัวตนผ่านดนตรีพื้นถิ่น การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญและคุณค่าของ

ดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

   Learning Thai culture through Thai classical music; learning philosophy, concepts, beliefs and 

Thai wisdom through music; Thai classical music in contemporary perspectives 

943-200 วรรณกรรมในบทเพลง        2((2)-0-4)  

   Literature in Songs 

   วรรณกรรมค าร้องที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักและสันติ วัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแต่ละยุคสมัย 

การศึกษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงที่ทรงคุณค่า เพลงสมัยนิยม และเพลงที่ประทับใจ ความซาบซึ้งในคุณค่าของ

ค าประพันธ์ในบทเพลง การสร้างสรรค์วรรณกรรมค าร้อง 

   Lyrics related to love and peace; cultural aspects of the lyrics in each era; studies of wording 

and forms of valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of lyrics; composing simple 

lyrics 

 

943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก      2((2)-0-4) 

   Folk Dance in the World Culture 

   ความส าคัญ ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก ทักษะและความรู้พื้นฐานของศิลปะการ

เต้นพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นในสังคมโลก ประยุกต์ใช้วิธีการเต้นในชีวิตประจ าวัน สุนทรียภาพแห่งการเต้นพื้นเมือง 

   Importance, benefits and value of folk dance; basic knowledge and skills of folk dancing in 

world cultures; applications of folk dancing in daily life; appreciation of aesthetics of folk dance 
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943-202  นาฏกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ        2((2)-0-4) 

    Dramatic Work for Personality Development 

   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พื้นฐาน ทักษะและวิธีการในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้  

ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านนาฏกรรม 

   Benefits, values, basic knowledge, skills and methods of physical movements for personality 

development; aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through dramatic work 

 

943-203 ศิลปะการต่อสู้แบบไทย        2((2)-0-4) 

   Thai Martial Art 

   ความรู้พื้นฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง ประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการแสดง

ต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai sword and Krabi-Krabong; appreciation of 

benefits and values of Thai martial art; its applications to improve life quality 

 

996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี          2((2)-0-4) 

   Music Appreciation 

   การรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ ประวัติ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมีความสุข 

เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวิร์ดมิวสิค เป็นต้น 

   Appreciation and perception of history, theme, emotion of music genres; happily listening of 

different types of music: Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, progressive rock, new 

age, and word music 
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996-124 สเก็ตภาพเมือง         2((2)-0-4) 

   Urban Sketching 

   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ อาคาร 

บ้านเรือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ตภาพทัศนียภาพของเมือง 

   Practice in sketching city surroundings such as people, car, tree, building, city elements and 

cityscape
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
942-102 การช่วยชีวิตพ้ืนฐาน         1 ((1)-0-2) 

- 20 
จ าลองสถานการณ์การปฐมพยาบาลแบบต่างๆ
และการฝึกกระบวนการท า CPR 

30  50 100 
 

942-107  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
                                                            3 ((3)-0-6) 

30 - - การเรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

- การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 

Learning) โดยการศึกษาจาก LMS2, Google 

form, Youtubeและสื่อต่าง ๆ 

50 - 20 100  

942-106 ชีวิตท่ีดี                                     3 ((3)-0-6)      Think-Pair-Share, Analysis or reactions to 
videos, Analyze case studies, Problem-
based learning 

70  30 100  

942-101 ความเป็นพลเมืองโลก         2 ((2)-0-4) 20 20 Team based, case based 20  40 100  
943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ               2 ((2)-0-4) 30 20   20 30 100  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1 ((1)-0-2) 40 - Team based 40 - 20 100  
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน         
947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2 ((2)-0-4) 30 10 Team based 20 10 30 100  
942-304 ชีวิตคือการเดินทาง        2 ((2)-0-4) 40  Team based, case based 40  20 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
การรู้ดิจิทัล         
948-140 ทักษะการใช้ดิจิทัล         2 ((2)-0-4) 40 - - - 20 40 100  
การคิดเชิงระบบ         
942-105 การคิดเชิงออกแบบ          2 ((2)-0-4) - 30 Team based 30  40 100  
942-104 การคิดและการตัดสินใจ         2 ((2)-0-4) 20 10 case based 20 - 50 100  
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข         
947-216 ชีวิตกับการค านวณ         2 ((2)-0-4) 20 20 Team based 10 - 50 100  
946-146 การคิดเชิงตรรกะ         2 ((2)-0-4) - 20 case based 30  50 100  
ภาษาและการสื่อสาร         
941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     2 ((2)-0-4) - - - Role Play 

- Team based learning  
40 30 

- class 
involvement   
- Interaction 

30 100  

941-161 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2 ((2)-0-4) - - - Student centered learning 40 30 
- Writing 
session 
- Editing 

30 100  

941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          2 ((2)-0-4) - - - Role Play 
- Team based Learning  

40 30 30 100  

941-163 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ     2 ((2)-0-4) - - - Role Play Group Discussion 40 30 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
941-225 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน         2 ((2)-0-4) - - - Pair Work/Group Work 

- Role Play 
30 40 30 100  

941-226 ภาษาจีนจากเพลง          2 ((2)-0-4) - - - Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

941-237 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน         2 ((2)-0-4) - - - Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

941-246 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน         2 ((2)-0-4) - - - Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

941-253 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน        2 ((2)-0-4) - - - Pair Work/Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

941-275 ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน       2 ((2)-0-4) - - - Pair Work/Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

941-286 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน       2 ((2)-0-4) - - - Pair Work/Group Work 
- Team Based Learning 

30 40 30 100  

สุนทรียศาสตร์และกีฬา         
943-100 สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต       1 ((1)-0-2) 40 20 Team Based 20  20 100  

996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์       1 ((1)-0-2) 40 - Team based, case based 40  20 100  
943-105 สีสันของบุคลิกภาพ                        1 ((1)-0-2) 30 20 -  20 30 100  
942-222 กีฬาเพื่อชีวิต        1 ((1)-0-2) 30  Team based 30  40 100  
วิชาเลือก         
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
942-115 แลใต้                                  2 ((2)-0-4) 

- - 

- การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยการศึกษาจาก LMS2, Google 
form, Youtubeและสื่อต่าง ๆ 
 - ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ 

70 - 30 100 

 

942-305 สังคมและการเมือง        2 ((2)-0-4) 20 20 Team based, case based 20 - 40 100  
942-306 มนุษย์กับสังคม        2 ((2)-0-4) 20 20 Team based, case based 20 - 40 100  
942-307 รู้ทันความเสี่ยง        2 ((2)-0-4) - 20 Case Based Learning 30  50 100  
942-308 แคมป์ปิ้ง          2 ((2)-0-4) - - - การวางแผนส าหรับการตั้งแคมป์ 

- ลงพื้นท่ีอุทยานหรือสถานท่ีท่องเท่ียวฝึกการ
ตั้งแคมป์ 
- การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยการศึกษาจาก LMS2, Google 
form, Youtube และสื่อต่าง ๆ 

70 - 30 100  

942-400 การเงินในชีวิตประจ าวัน       2 ((2)-0-4)  25 Scenario based 25  50 100  
942-401 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต        2 ((2)-0-4) 20 10 Team based 10 20 40 100  
942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน       2 ((2)-0-4) 30 20 Team based, case based 10 10 30 100  
946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล                          2 ((2)-0-4) - - 1. เทคนิค Think Pair Share 

2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
40 20 40 100  

947-200 ชีวิตและสุขภาพ         2 ((2)-0-4) - 20 นักศึกษาทดสอบสมรรถภาพทางกาย สร้าง
โปรแกรมออกก าลังกาย ค านวณพลังงานจาก

30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
อาหารท่ีรับประทานแต่ละวัน ประเมิน
สมรรถภาพทางกายเบื้องต้น  

947-201 วิทยาศาสตร์รักษ์โลก         2 ((2)-0-4) 10 20 Team based, case based 10 20 40 100  
996-111 ตรังศึกษา          2 ((2)-0-4)                     30 20  -  50 100  
996-132 การรับรู้ธรรมชาติ         2 ((2)-0-4) - - ทัศนศึกษา, เรียนรู้จากสถานท่ีจริง,  

วิทยากรพิเศษ 
50  50 100  

กลุ่มวิชาภาษา          
941-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ  
                                                          2 ((2)-0-4) 

30 20 - Phenomenon 
- Based Learning 
- Presentation Skills 

20 15 
- ร่วมคิดหัวข้อ 
- ร่วมน าเสนอ 
- ร่วมประเมิน
ชิ้นงาน 

15 100  

941-297 ภาษาอังกฤษจากเพลง       2 ((2)-0-4) 20 20 - Presentation Skills 
- Team Based 
- Song Based 

30 10 
- ร่วมประเมินงาน 

20 100  

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์          
943-101 การเดินทางของกีต้าร์      2 ((2)-0-4) 30 20 Team based, case based 20  30 100  
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ      2 ((2)-0-4)              30 20 Team based, case based 20  30 100  
943-103 ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่     2 ((2)-0-4) 30 20 Team based, case based 20  30 100  
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง      2 ((2)-0-4) 30 10 Team based, case based 20  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้
แบบ 
เชิงรุก 
(ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based engagement ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
943-201 ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก  2 ((2)-0-4) 30 20 Team based, case based 20  30 100  
943-202 นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ     2 ((2)-0-4) 20 30 Team based, case based 20  30 100  
943-203 ศิลปะการต่อสู้แบบไทย     2 ((2)-0-4) 30 20 Team based, case based 20  30 100  
996-123 ความซาบซ้ึงทางดนตรี     2 ((2)-0-4) 40 - case based 20 - 40 100  
996-124 สเก็ตภาพเมือง          2 ((2)-0-4) 50 10 case based 10 - 30 100  

 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดใหร้ายวิชาต้องจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี  
และหลักสตูรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสตูร 
 

 
 
 

 


